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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 щопонеділка та щосереди
Передплатний індекс 22437

інформаційне Повідомлення
Відповідно до п. 2.1 Положення про порядок проведення конкур-

сів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України від 10.05.2012 № 639, 
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10.05.2012 
№ 282-р та рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 10.05.2012 № 674 і зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 12.06.2012 за № 940/21252, для забезпечення від-
критості проведення конкурсів та з метою більшої інформованості по-
тенційних покупців Фонд державного майна України інформує про те, 
що розпочато підготовку до проведення конкурсів з продажу пакетів 
акцій з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону таких 
акціонерних товариств:

ПрИВАТИЗоВАно ШЛЯХом ВИКУПУ

вінницька оБласТь
Обладнання котельні (52 од.): пароводяний підігрівач – 5 од., ка-

тіонітовий фільтр D-1.4 Р-0.6 – 1 од., водоочисник – 2 од., форсунка 
ПМГ- 2 – 1 од., цистерна V=50 м3 – 2 од., автоматика ЩК-2 – 2 од., ко-
тел паровий – 3 од., деаераторний бак – 2 од., обв’язка насосів – 1 од., 
прибор КСУМ-1-7 – 1 од., катіонітовий фільтр Q-1500 D-1.5 P-0.6 – 2 од., 
дифманометр ДМ 3583 М – 5 од., насос – 7 од., блок сепар. безпер. 
продувки – 1 од., блок підживлюючих насосів К20/40 – 2 од., щит ЩУ-2 – 
4 од., водопідігрівач 341-588 – 2 од., бензоколонков. барбатуючий деае-
ратор V=8 м3 – 1 од., щит управління автоматикою котла – 1 од., ресівер 
V = 3,5 м3 – 2 од., димосос ДН-10 – 1 од., економайзер – 3 од., насосна 
установка ПУ100/200 -1 од. за адресою: Він ницька обл., Вінницький 
р-н, смт Десна, вул. Гагаріна, 6, що під час приватизації не увійшло до 
статутного капіталу ВАТ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» та 
перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Вінницький крупозавод». 
Приватизовано покупцем – юридичною особою, яка єдина подала заяву 
на участь в аукціоні, за 504 268,80 грн., у т. ч. ПДВ – 84 044,80 грн.

Обладнання їдальні (31 од.): холодильник «Донбас» 10Е, 1984 р. в. – 
1 од.; холодильник «Днепр», 1980 р. в. – 1 од.; електросковорода СЕ-30, 
1989 р. в. –1 од.; жарова шафа ШЖЄЗ, 1989 р. в. – 1 од.; електрокотел 
КС 20-1, 1978 р. в. – 1 од.; електрокотел ЕК-1601, 1979 р. в. – 1 од.; при-
вод ЛПЗ, 1992 р. в. – 1 од.; котел КПЕ-250, 1987 р. в. –1 од.; плита елек-
трична ПЕ-4ШЧ, 1989 р. в. – 1 од.; електро-газова плита 1452, 1989 р. 
в. – 1 од.; котел ХЕП-100, 1990 р. в. – 1 од.; жарова шафа ДЕ-1М, 1990 р. 
в. – 1 од.; електросковорода СЕ-30, 1990 р. в. – 1 од.; електром’ясорубка 
МИМ-350, 1992 р. в. – 1 од.; холодильний агрегат КХН-6, 1990 р. в. – 
1 од.; хліборізка МХР-200М, 1992 р. в. – 1 од.; холодильна шафа ШХ-0,8, 
1990 р. в. – 1 од.; холодильна камера КХН-6, 1986 р.в. – 1 од.; холодильна 
шафа ШХ-0,8, 1986 р. в. – 1 од.; холодильна камера КХН-6, 1989 р. в. – 
1 од.; холодильна камера КХН-6, 1992 р. в. – 1 од.; холодильний агрегат 
КХН-6, 1992 р. в. – 1 од.; кондиціонер БК-2300, 1992 р. в. – 1 од.; пральна 
машина VESELITSA, 1992 р. в. – 1 од.; електроплита ПЕ-4, 1989 р. в. – 
1 од; шафа для посуду ШП-270, 1989 р. в. – 1 од.; буфет столовий, 1986 
р. в. – 1 од.; шафа для посуду ШП-270, 1986 р. в. – 1 од.; лінія ЛК-410, 
1981 р. в. – 1 од.; розподільчий пункт, 1988 р. в. – 1 од.; електрощит 
1981 р. в. – 1 од. за адресою: Вінницька обл., Барський р-н, с. Шипинки, 
вул. Пролетарська, 21, яке під час приватизації не увійшло до СК СВАТ 
«Вінниччина» та перебуває на балансі ПАТ «Вінниччина». Приватизовано 
покупцем – фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукці-
оні, за 13 654,80 грн., у т. ч. ПДВ – 2 275,80 грн.

ПрИВАТИЗоВАно ШЛЯХом ПроДАЖУ нА АУКЦіоні

харківська оБласТь
Єдиний майновий комплекс колишнього Люботинського держав-

ного комерційно-виробничого підприємства, що перебуває на ба-
лансі та орендується приватним підприємством «Дар’я», за адресою: 
62433, Харківська обл., м. Люботин, вул. Вільна, 16. Приватизовано 
шляхом продажу на аукціоні юридичною особою за 5 613 283,20 грн., 
у т. ч. ПДВ – 935 547,20 грн.

оГоЛоШеннЯ Про ВИВЧеннЯ ПоПИТУ

дніПроПеТровська оБласТь
Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні 

об’єкт державної власності групи а разом із земельною ділян-
кою – нерухоме майно – автостоянка та будівля майстерні, у скла-
ді: «АЯ-1» – будівля майстерні загальною площею 50,2 м2 (за внутріш-
німи обмірами); «№ 38» – будівля сторожки площею 22,4 м2; «№ 39» – 
навіс площею 438,6 м2; «№ 40» – навіс площею 398,4 м2; «№ 41» – навіс 
площею 35,7 м2; «№ 45» – огорожа довжиною 112, 5 пог. м; «№ 55» – 
ворота площею 5,4 м2; «№ 65» – навіс площею 7,2 м2; «№ 66» – ворота 
площею 6,3 м2, що перебуває на балансі ПАТ «Дніпроважпапірмаш» 
ім. Артема, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малинов-
ського, 64д. Орієнтовна площа земельної ділянки – 1 500 м2.

Більш докладну інформацію щодо зазначеного об’єкта можна отри-
мати за телефонами: (056) 744-11-42, 744-11-41.

Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 
20 днів з дня публікації оголошення за адресою: 49000, м. дні-
пропетровськ, вул. центральна, 6, рв фдму по дніпропетров-
ській області.

Черкаська оБласТь
Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні 

об’єкт державної власності групи а разом із земельною ділянкою – 
будівля колишнього медпункту, що в процесі приватизації не увійшла 
до статутного капіталу ПАТ «Стеблівська бавовняна прядильно-ткацька 
фабрика» та перебуває на його балансі, за адресою: Черкаська обл., 
Корсунь-Шевченківський р-н, смт Стеблів, вул. Нечуя-Левицького, 78.

Об’єкт – одноповерхова цегляна будівля на території підприємства, 
не використовується за призначенням. Рік введення в експлуатацію – 

центральний апарат фонду державного майна україни

Код  
за ЄДРПОУ Назва АТ Розмір пакета 

акцій, %
00220477 ВАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський  

інститут атомного та енергетичного насособудування»
50 %  

плюс 1 акція
14313332 ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод» 25 %  

плюс 1 акція

Свої пропозиції надсилайте за адресою: вул. Кутузова, 18/9, м. Київ-
133, 01601, Департамент конкурентних продажів об’єктів приватизації, 
Управління з питань біржової діяльності та конкурсного продажу.

Телефони для довідок: (044) 200-36-17, 200-33-53, 200-32-29,  
тел./факс 200-36-16.

1959. Загальна площа приміщень – 165,6 м2. Загальний фізичний стан 
задовільний.

Земельна ділянка за вказаною адресою надана в оренду ПАТ «Сте-
блівська бавовняна прядильно-ткацька фабрика» строком на 20 років, 
орієнтовна площа земельної ділянки під спорудою – 0,03 га. 

Більш детальну інформацію про об’єкт можна отримати за теле-
фоном (0472) 37-26-61.

Пропозиції щодо придбання об’єктів слід надсилати протягом 
20 днів з дня публікації оголошення за адресою: 18000, м. Черка-
си, бульв. Шевченка, 205, рв фдму по Черкаській області.

хмельницька оБласТь
інформація 

про повторний продаж на аукціоні  
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів – будівлі та обладнання 
колишнього цеху (разом із земельною ділянкою), у складі: будівлі: будів-
ля плодосховища; будівля складу винтари; будівля виноробного цеху; 
обладнання: цистерна 25 м3 – 1 шт.; цистерна 16 м3 – 2 шт.; цистерна 
16 м3 – 6 шт.; цистерна 8 м3 – 29 шт.; цистерна 20 м3 – 4 шт.; цистерна 
5 м3 – 1 шт.; цистерна 8 м3 – 7 шт.; цистерна 16 м3 – 30 шт.; цистерна 
10 м3 – 2 шт.; спиртомірник; ваги ВАОР – 200; КФК-2 апарат; резер-
вуар; секція № 6 (шафа); прес ВТИ-5 (ВПШ-5); пляшкомийна машина; 
розливний апарат; транспортер – 2 шт.; елеватор ЕРС – 12; центри-
фуга; рефрактометр; пароутворювач КТ – 100; вакуумний апарат – 2 
шт.; ванна ВТН – 2,5; насос Ж-6 – 5 шт.; установка сульфітодозуюча; 
закатна машина; електрокалорифер; холодильник «Апшерон»; швейна 
машина ФУД; швейна машина МВКО; фільтр-прес.

Місцезнаходження: м. Хмельницький, Старокостянтинівське 
шосе, 1/1.

Балансоутримувач: ТДВ «Хмельницький» (ідентифікаційний код 
1457432).

Адреса балансоутримувача: м. Хмельницький, Старокостянтинів-
ське шосе, 1/1.

Відомості про об’єкт: об’єкт під час приватизації не увійшов до ста-
тутного капіталу ВАТ «Хмельницький». До складу групи інвентарних 
об’єктів входять: будівля плодосховища площею 352,7 м2; будівля складу 
винтари площею 486,2 м2; будівля виноробного цеху площею 797,6 м2; 
цистерна 25 м3 – 1 шт.; цистерна 16 м3 – 2 шт.; цистерна 16 м3 – 6 шт.; 
цистерна 8 м3 – 29 шт.; цистерна 20 м3 – 4 шт.; цистерна 5 м3 – 1 шт.; 
цистерна 8 м3 – 7 шт.; цистерна 16 м3 – 30 шт.; цистерна 10 м3 – 2 шт.; 
спиртомірник; ваги ВАОР – 200; КФК – 2 апарат; резервуар; секція № 6 
(шафа прес ВТИ – 5 (ВПШ – 5); пляшкомийна машина; розливний апа-
рат; транспортер – 2 шт.; елеватор ЕРС – 12; центрифуга; рефрактометр; 
пароутворювач КТ – 100; вакуумний апарат – 2 шт.; ванна ВТН – 2,5; 
насос Ж-6 – 5 шт.; установка сульфітодозуюча; закатна машина; елек-
трокалорифер; холодильник «Апшерон»; швейна машина ФУД; швейна 
машина МВКО; фільтр-прес. Об’єкти нерухомості потребують ремонту, 
інженерні комунікації знаходяться в незадовільному стані. Обладнання 
не використовується з 2002 року та більшість одиниць знаходиться в 
незадовільному стані. Цистерни, що знаходяться в приміщенні винце-
ху, а саме: 6 емальованих ємністю 16 м3 1991 р. в. та 29 емальованих 
ємністю 8 м3 1976 р. в., технічний стан – непридатні для використання у 
виноробній промисловості, але можуть бути використані для технічних 
потреб. Решта цистерн уражена корозією та непридатна для подальшого 
використання, оскільки знаходиться на відкритій місцевості без накриття. 
У пляшкомийній машині вийшло з ладу внутрішнє обладнання. Насоси 
Ж-6 непридатні для подальшого використання та ремонту. Розливний 
апарат розукомплектований та не змонтований. Лабораторне облад-
нання потребує проведення дрібного ремонту та держповірки. Конвеєри 
розукомплектовані та не відповідають вимогам техніки безпеки.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 
1,0964 га; кадастровий номер 6810100000:18:001:0098; категорія зе-
мель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення. Цільове призначення: для розміщення та екс-
плуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підпри-
ємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (для обслу-
говування плодосховища, будівлі складу винтари та будівлі виноробного 
цеху). Обмеження та обтяження щодо використання земель ної ділянки, 
земельні сервітути – не встановлено.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне 
середовище відсутні.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 
4 600 983,33 грн., у т. ч.: вартість земельної ділянки площею 1,0964 га – 
2 737 635,83 грн.; вартість групи інвентарних об’єктів – 1 863 347,50 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 
5 521 180,00 грн., у т. ч. ПДВ – 920 196,67 грн.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта приватизації визначає покупець.
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управління приватизації об'єктів груп а, д та ж,  
т. 280-42-32

проДаж об’єктів групи ж

ЗаПоріЗька оБласТь
інформація 

про продаж на аукціоні об’єкта групи ж
Назва об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс бази від-

починку «Альбатрос».
Місцезнаходження: 72100, Запорізька обл., Приморський р-н, 

м. Приморськ, вул. Курортна, 37.
Балансоутримувач: орендар – ТОВ «Діон-Житло», код за ЄДРПОУ 

33210805.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта приватизації входить комп-

лекс будівель та споруд бази відпочинку у складі: їдальні з навісом літ. 
Б, П; адміністративного корпусу літ. А, корпусу № 1 літ. В, корпусу № 2 
літ. О, будинку охорони літ. Г, трансформаторної літ. Д, басейну літ. Ж, 
водонапірної башти літ. З, душових літ. К, літ. Л, дитячого майданчика 
літ. М, вбиральні літ. Н, танцювального майданчика VI з побутовою бу-
дівлею танцювального майданчика літ. Р та огорожею танцювального 
майданчика № 12, воріт № 1, хвіртки № 2, замощення I, IІI, V, замощен-
ня IV з огорожею № 7, тротуару ІІ, зовнішніх мереж водопостачання та 
каналізації та зовнішніх мереж електропостачання (у т. ч. ліхтарі).

Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки – 4,3 га; 
кадастровий номер 2324810100.12.001.0197; категорія земель: землі 
рекреаційного призначення.

Початкова ціна продажу об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 
693 124,00 грн. (шістсот дев’яносто три тисячі сто двадцять чотири грн. 
00 коп.), ПДВ – 138 624,80 (сто тридцять вісім тисяч шістсот двадцять 
чотири грн. 80 коп.).

Початкова ціна продажу об’єкта приватизації з урахуванням 
Пдв – 831 748,80 грн. (вісімсот тридцять одна тисяча сімсот со-
рок вісім грн. 80 коп.).

Сума грошових коштів, що має вноситися покупцями як гарантія, 
у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації – 83 174,88 грн. 
перераховується на р/р № 37315006004385 в Головному управлінні 
Державної казначейської служби України у Запорізькій області, МФО 
813015, адреса: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 168, одержувач – РВ 
ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.

Умови продажу об’єкта:
питання землекористування покупець вирішує самостійно після 

укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного зако-
нодавства; збереження профілю діяльності – організація відпочинку та 
дозвілля громадян протягом п’яти років; подальше відчуження об’єкта 
приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника 
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за зго-
дою державного органу приватизації; розрахунок за об’єкт привати-
зації здійснюється покупцем протягом 30 календарних днів з моменту 
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн. для реєстрації покупців 
як учасників аукціону та грошові кошти при розрахунку за придбаний 
об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189005004385 в Головному 
управлінні Державної казначейської служби України у Запорізькій обл., 
МФО 813015, адреса: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 168, одержувач – 
РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.

аукціон буде проведено 19 жовтня 2015 року об 11.00 за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. 40 років радянської україни, 41, 2-й 
поверх, торговий зал № 202 Запорізькою товарною біржею «гі-
лея».

Реєстрація учасників проводиться в день проведення аукціону з 
9.00 до 10.45.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціоні – 15 жовтня 
2015 року.

Заяви на участь у аукціоні приймаються РВ ФДМУ по Запорізькій 
області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 9 з 
8.00 до 17.00 (у п’ятницю – з 8.00 до 15.45).

Форма та порядок подання заяв затверджені наказом ФДМУ від 
17.04.1998 № 772 у редакції наказу ФДМУ від 02.04.2012 № 437, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2012 за 
№ 752/21065.

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

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу 
аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій 
області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 38, 
40 з 8.00 до 17.00 (у п’ятницю – з 8.00 до 15.45), тел.: (0612) 226-07-75,  
226-07-76.

На публічних торгах можуть бути присутні інші особи, якщо вони 
внесуть вхідну плату в розмірі 17,00 грн. на р/р № 37189005004385 в 
Головному управлінні Державної казначейської служби України у За-
порізькій області, МФО 813015, адреса: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 
168, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 
20495280.

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

проДаж об’єктів групи Д

жиТомирська оБласТь
інформація 

про повторний продаж на аукціоні об’єкта незавершеного 
будівництва – механізованої мийки для вантажних  

автомобілів на 2 пости разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта приватизації: механізована мийка для вантажних 

автомобілів на 2 пости разом із земельною ділянкою. 
Місцезнаходження: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Рози 

Люксембург, 91а.
Балансоутримувач: ДП «Коростишівське АТП-0652» (код за ЄД-

РПОУ 05396095, 12500, Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Ше-
лушкова, 47).

Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: одноповерхо-
ва прямокутна в плані будівля на п’ять входів, три з яких обладнані 
металевими воротами для в’їзду машин. Фундамент залізобетонний 
стаканного типу. Збірний залізобетонний каркас – опорні колони (18 
шт.), перекриття – залізобетонні ребристі плити, що підтримуються за-
лізобетонними фермами (6 шт.), зовнішні стіни – залізобетонні плити 
та керамічна цегла. Двері та вікна відсутні, виконаний злив для води, 
який забетонований, інженерні комунікації відсутні. Ступінь будівельної 
готовності об’єкта – 47 %.

Відомості про земельну ділянку: площа – 0,3550 га. Кадастровий 
номер 1822510100:01:018:0462. Категорія земель – землі промисло-

вості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
Вид використання земельної ділянки – для розміщення та експлуата-
ції будівель і споруд, додаткових транспортних послуг та допоміжних 
операцій. 

Вид обмеження у використанні земельної ділянки: охоронна зона 
навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи. Площа земельної ді-
лянки, на яку поширюється дія обмеження, – 0,0733 га.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 
262 406,00 грн. (двісті шістдесят дві тисячі чотириста шість грн. 00 коп.), 
у т. ч.: незавершеного будівництва – 91 438,00 грн. (дев’яносто одна тисяча 
чотириста тридцять вісім грн. 00 коп.); земельної ділянки – 170 968,00 грн. 
(сто сімдесят тисяч дев’ятсот шістдесят вісім грн. 00 коп.), ПДВ – 52 481,20 
грн. (п’ятдесят дві тисячі чотириста вісімдесят одна грн. 20 коп.).

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 
314 887,20 грн. (триста чотирнадцять тисяч вісімсот вісімдесят 
сім грн. 20 коп.), у т. ч.: незавершеного будівництва – 109 725,60 грн. 
(сто дев’ять тисяч сімсот двадцять п’ять грн. 60 коп.); земельної ділянки – 
205 161,60 грн. (двісті п’ять тисяч сто шістдесят одна грн. 60 коп.).

Умови продажу об’єкта приватизації:
завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію про-

тягом п’яти років з моменту підписання акта приймання-передання з 
можливою зміною його первісного призначення; забезпечити вимоги 
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середови-
ща під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта 
незавершеного будівництва; протягом трьох місяців з моменту під-
писання акта приймання-передання здійснити державну реєстрацію 
переходу права власності на об’єкт незавершеного будівництва та 
земельну ділянку в установленому законом порядку; подальше від-
чуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, 
на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збере-

ження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва 
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за 
згодою РВ ФДМУ по Житомирській області, яке здійснює контроль 
за їх виконанням; використовувати земельну ділянку відповідно до 
цільового призначення та у випадку необхідності самостійно вирішу-
вати питання щодо зміни її цільового призначення згідно з чинним 
законодавством України.

Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн. та кошти під час розрахун-

ку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 
в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одержувач ко-
штів – РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ 13578893.

Грошові кошти в розмірі 10 % початкової ціни об’єкта незавершено-
го будівництва разом із земельною ділянкою – 31 488,72 грн. (тридцять 
одна тисяча чотириста вісімдесят вісім грн. 72 коп.) перераховуються 
на рахунок № 37314013000010 в ГУДКСУ у Житомирській області, код 
банку 811039. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Житомирській області, 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.

аукціон буде проведено 23 жовтня 2015 року об 11.00 за адре-
сою: м. житомир, вул. 1 Травня, 20, актовий зал рв фдму по 
житомирській області. 

Реєстрація учасників аукціону – з 10.00 до 10.50. Приймання заяв 
проводиться у робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45.

Кінцевий термін приймання заяв: 19 жовтня 2015 року з 9.00 до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Житомирська обл., 

м. Коростишів, вул. Рози Люксембург, 91а. Служба з організації та 
проведення аукціону: РВ ФДМУ по Житомирській області (кімн. 412); 
вул. 1 Травня, 20, м. Житомир, 10008, тел. (0412) 42-04-18, в робочі 
дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45.

2. Умови розрахунку за об’єкт приватизації для юридичних та фі-
зичних осіб – грошові кошти у гривнях шляхом їх безготівкового пере-
рахування з відкритих у банках України рахунків.

3. Право володіння, користування і розпорядження об’єктом при-
ватизації переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни 
продажу об’єкта приватизації.

4. Переможцю аукціону після підписання акта передання об’єкта 
приватизації згідно з чинним законодавством України здійснити 
заходи щодо переоформлення права власності на об’єкт прива-
тизації.

Заяви на участь в аукціоні подаються до органу приватизації від-
повідно до Порядку подання та розгляду заяви про включення об’єкта 
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви про при-

ватизацію об’єктів груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 
02.04.2012 № 437.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн. (без ПДВ) та кошти під 
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються 
на р/р № 37189500900001 в ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 
815013, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ по Хмель-
ницькій області.

Грошові кошти в розмірі 552 118,00 грн., що становить 10 % початкової 
ціни об’єкта приватизації, перераховуються на р/р № 37318002200304 в 
ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152, 
одержувач – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.

Переможцем аукціону визнається покупець, що запропонував у 
ході торгів найвищу ціну.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання прото-
колу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому 
аукціоні.

аукціон буде проведено 23.10.2015 об 11.00 за адресою: 
м. хмельницький, вул. соборна, 75, 3-й поверх, зал засідань.

Кінцевий строк приймання заяв на участь в аукціоні – 19.10.2015 
до 17.00 включно.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем 
його розташування за сприяння РВ ФДМУ по Хмельницькій області. До-
даткову інформацію можна отримати за телефоном (0382) 79-56-16.

 Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Хмель-
ницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, 
тел. (0382) 79-56-16, час роботи – з 8.00 до 17.00, крім вихідних.

фДму  повіДомляє

інформація  
щодо об’єкта, по якому прийнято рішення про приватизацію

Назва об’єкта приватизації Код  
за ЄДРПОУ Юридична адреса

Орган, уповноважений до прийняття рішення 
про приватизацію управляти відповідним дер-

жавним майном

Належність до переліку підприємств, які мають 
стратегічне значення для економіки та безпеки 

держави (дата та номер постанови КМУ)

Монопольне становище на загальнодержав-
ному ринку відповідних товарів (робіт, послуг)

Вартість основних за-
собів, тис. грн. Основні види діяльності об’єкта приватизації  

(за даними статуту або Держкомстату України)
займає (не займає) вид продукції, послуг первісна залишкова

Державне підприємство  
«Сєвєродонецька тепло електро-
цент раль»

00131050 93400, Луганська обл., 
м. Сєверодонецьк, Сє-
вєродонецька ТЕЦ

Міністерство енергетики та вугільної промис-
ловості України

– – – 193 076,00 53 453,00 Виробництво електроенергії

Продовження рубрики на стор. 5

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

вінницька оБласТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки
� 1. Найменування об’єкта оцінки: майданчик (№ 5) площею 

90,66 м2. Балансоутримувач: Медичний реабілітаційний центр «Пів-
денний Буг». Адреса: 22000, Вінницька обл., Хмільницький р-н, м. Хміль-
ник, вул. Шевченка, 25.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою укладення договору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.09.2015.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбу-

дованого приміщення площею 10,0 м2 на першому поверсі 
4-поверхового лабораторного корпусу № 4. Балансоутримувач: Він-
ницький національний аграрний університет. Адреса: 24321, Вінницька 
обл., Тростянецький р-н, м. Ладижин, вул. Радянська, 18.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою продовження дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.09.2015.
� 3. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудо-

ваного приміщення № 17 площею 4,0 м2 у підвалі 5-поверхового 
навчального корпусу № 5 (літ. а). Балансоутримувач: Вінниць-
кий національний аграрний університет. Адреса: 21018, м. Вінниця, 
вул. Пирогова, 3.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою продовження дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.09.2015.
� 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі-

щення загальною площею 51,6 м2 на 3-му поверсі адміністратив-
ної будівлі (літ. ф) з підвалом та прибудовою. Балансоутримувач: 
Державне науково-виробниче підприємство «Геосистема». Адреса: 
21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою укладення договору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.09.2015.
� 5. Найменування об’єкта оцінки: частина заасфальтованої 

площадки біля гуртожитку № 2 (інв. № 10330086) площею 6,0 м2. 
Балансоутримувач: Вінницький національний аграрний університет. 
Адреса: 21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 2.

Щодо опублікування інформаційного повідомлення
№ 10-36-16759 від 21.09.2015

Регіональним відділенням ФДМУ

З метою оптимізації процедур підготовки та проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положен-
ня про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України (далі – Фонд) від 
29.08.2011 № 1270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834 (далі – Положення), а також згідно з 
наказом Фонду від 03.09.2015 № 1287 регіональні відділення Фонду подають до Управління комунікаційного забезпечення та роботи з 
Верховною Радою України Фонду інформацію про проведення конкурсу із супроводжувальним листом засобами електронного зв’язку 
(gazeta@spfu.gov.ua) з метою опублікування її в додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відо-
мості приватизації».

Відповідно до наказу Фонду від 03.09.2015 № 1287 тимчасово запроваджено вихід газети двічі на тиждень: у понеділок та у середу, об-
сягом 4 або 8 шпальт.

Для опублікування повідомлення в газеті, що виходитиме друком у понеділок, інформація подається не пізніше 11.00 четверга, що пе-
редує виходу газети друком; для опублікування в газеті, що виходитиме друком у середу, – не пізніше 11.00 понеділка, що передує виходу 
газети друком.

Інформація повинна відповідати таким вимогам:
відповідати нормам української мови, установленим українським правописом (граматичним, орфографічним, синтаксичним тощо);
відповідати чинному законодавству в частині вживання слів, офіційних термінів, назв нормативних документів тощо;
шрифт Times New Roman або Times New Roman Cyr, кегель шрифта – 13; один знак пробілу між словами та друкованими знаками; не-

припустимість починати або закінчувати абзац пробілом; усі тексти оригіналу мають бути надруковані рядковими (малими) літерами. За-
головними (великими) літерами друкувати заголовки та абревіатури згідно з правилами граматики.

У супроводжувальному листі має бути визначено:
вихідний номер; прізвище особи, що підписала лист; прізвище, ім’я та по батькові (повністю) та телефон виконавця; електронну 

адресу.
Інформація, надіслана пізніше вищезазначеного терміну, буде опублікована не у поточному, а наступному номері газети.
Інформація має надходити в паперовому вигляді на адресу Фонду та в електронному вигляді у форматі *.doc з відсканованим супровід-

ним листом на електронну адресу gazeta@spfu.gov.ua.
Звертаємо увагу на те, що відповідно до п. 2.2 розділу II Положення повідомлення має містити:
дату, час і місце проведення конкурсу; відомості про об’єкт оцінки відповідно до додатка 1 до Положення; кінцевий термін подання до-

кументів; строк виконання робіт у календарних днях (за потреби); перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії; вимоги 
до учасників конкурсу (кваліфікаційні вимоги щодо практичного досвіду з оцінки майна, зокрема подібного майна); відомості про місце-
знаходження комісії, контактні телефони.

Відповідальність за повноту і достовірність поданої до Фонду інформації несуть начальники регіональних відділень Фонду.
Відкликаємо Інструктивний лист Фонду від 01.12.2004 № 10-36-16511.
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Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою укладення договору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.09.2015.
� 6. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі-

щення (№ 17 – 19) загальною площею 450,6 м2 на 2-му поверсі 
3-поверхового адміністративного будинку (літ. а2). Балансоутри-
мувач: Вінницький міський відділ УМВС України у Вінницькій області. 
Адреса: 21100, м. Вінниця, вул. Пирогова, 4.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою продовження дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.09.2015.
� 7. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі-

щення в кімн. № 23 (прим. № 1-3) загальною площею 34,9 м2 на 
першому поверсі 9-поверхового гуртожитку № 5 (літ. г) з при-
будовою та підвалом. Балансоутримувач: Вінницький національний 
технічний університет. Адреса: 21100, м. Вінниця, вул. Келецька, 98.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою продовження дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.09.2015.
� 8. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі-

щення: № 5 (37,5 м2) та частина № 2 (6,4 м2) загальною площею 
43,9 м2 в одноповерховій адміністративній будівлі (літ. а). Ба-
лансоутримувач: Головне управління статистики у Вінницькій області. 
Адреса: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, смт Погребище, 
вул. Б. Хмельницького, 73.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою продовження договору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.09.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної 

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

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

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

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

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

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

волинська оБласТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Найменування об’єкта оцінки: частина адміністративного 

приміщення (літ. а-3) площею 22,6 м2. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: 44800, Волинська обл., смт Турійськ, вул. Луцька, 23.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження 
дії договору оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): основні засоби – 
1 най менування.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 31.08.2015: 14 618,00 грн.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: пропорційний частині 
площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки 
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки (ді-
лянок): Волинська обл., смт Турійськ, вул. Луцька, 23. Цільове призна-
чення земельної ділянки (ділянок): для будівництва та обслуговування 
будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. Право-
вий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування 
земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 
(ділянок): інформація відсутня.

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

31.08.2015.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: третій поверх адміністратив-

ного приміщення управління соціального захисту населення ма-
невицької районної державної адміністрації загальною площею 
289,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44600, Волинська обл., 
смт Маневичі, вул. 100-річчя Маневич, 53.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження 
дії договору оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): основні засоби – 
1 най менування.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 31.08.2015: 138 743,00 грн.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: пропорційний частині 
площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки 
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки (ді-
лянок): Волинська обл., смт Маневичі, вул. 100-річчя Маневич, 53. Ці-
льове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування 
адміністративного будинку, господарських будівель і споруд. Право-
вий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування 
земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 
(ділянок): інформація відсутня.

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

31.08.2015.
� 3. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення будинку 

пасажирського відділу пропуску площею 7,7 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: 44350, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старо-
войтове, вул. Прикордонників,18. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної 
плати з метою укладення договору оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): основні засоби – 
1 най менування.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів: інформація відсутня.

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

лянок): Волинська обл., Любомльський р-н, с/р Рівненська. Цільове 
призначення земельної ділянки (ділянок): для будівництва та обслу-
говування інших будівель громадської забудови, для обслуговування 
об’єктів та споруд міжнародного автомобільного пункту «Ягодин». 
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного корис-
тування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної 
ділянки (ділянок): інформація відсутня.

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

31.08.2015.
�  4. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення 

службово-виробничої будівлі площею 39,10 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: 44350, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старо-
войтове, вул. Прикордонників, 41. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної 
плати з метою укладення договору оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): основні засоби – 
1 най менування.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів: інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: пропорційний частині 
площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки 
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки (ді-
лянок): Волинська обл., Любомльський р-н, с/р Рівненська. Цільове 
призначення земельної ділянки (ділянок): для будівництва та обслу-
говування інших будівель громадської забудови, для обслуговування 
об’єктів та споруд міжнародного автомобільного пункту «Ягодин». 
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного корис-
тування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної 
ділянки (ділянок): інформація відсутня.

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

31.08.2015.
� 5. Найменування об’єкта оцінки: частина службового примі-

щення площею 10,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44100, 
Волинська обл., смт Ратне, вул. Каштанова, 24. Мета проведення не-
залежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження дії договору оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): основні засоби – 
1 най менування.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 30.07.2015: 1 924,00 грн.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: пропорційний частині 
площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки 
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки (ді-
лянок): Волинська обл., смт Ратне, вул. Каштанова, 24. Цільове призна-
чення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування адміністратив-
ного приміщення. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право 
постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки (ділянок): витяг з технічної документації про 
нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 31.10.2012.

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

31.08.2015.
� 6. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового при-

міщення гуртожитку площею 3,12 м2. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: 44200, Волинська обл., Любешівський р-н, смт Любешів, 
вул. Брестська,5. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження дії договору оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): основні засоби – 
1 най менування.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 31.08.2015: 1 871,57 грн.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: пропорційний час-
тині площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ді-
лянки (ділянок): Волинська обл., Любешівський р-н, смт Любешів, 
вул. Брестська,7. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): 
для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (для об-
слуговування приміщень для проведення навчально-виробничого про-
цесу Любешівського технічного коледжу). Правовий режим земельної 
ділянки (ділянок): право постійного користування земельною ділянкою. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): витяг з техніч-
ної документації про нормативну грошову оцінку від 06.02.2015.

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

31.08.2015.
� 7. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення прохід-

ної – кПП площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43021, 
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Стрілецька, 4а. Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження дії договору оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): основні засоби – 
1 най менування.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 01.09.2015: 0,00 грн.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: пропорційний частині 
площі будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки 
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки (ді-
лянок): Волинська обл., м. Луцьк, вул. Стрілецька, 4а. Цільове призна-
чення земельної ділянки (ділянок): для розташування виробничої бази. 
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного корис-
тування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної 
ділянки (ділянок): витяг з технічної документації про нормативну гро-
шову оцінку від 29.01.2015.

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

31.08.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до регіональ-

ного відділення конкурсну документацію у запечатаному конверті з 
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті 
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта оціночної ді-
яльності». До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою (додаток 2 до Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ 
від 29.08.2011 № 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 19.09.2011 за № 1096/19834); копія установчого документа пре-
тендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють 
у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та під-
писання 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 під-
писами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сер-
тифіката 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 ціни виконання робіт, калькуляції 
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт, 
який не повинен перевищувати 5 календарних днів.

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

що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами 
оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оці-
нювачів та суб’єктів оціночної діяльності, виданими відповідно до По-

рядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13.06.2013 за № 937/23469; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у про-
веденні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібно-
го майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено 
суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

Пропозиції щодо умов строку виконання робіт слід зазначати в єди-
ній одиниці виміру – календарних днях.

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

Конкурсну документацію слід подавати до сектору адміністратив-
ного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за чотири робочих 
дні до дати проведення конкурсу включно за адресою: м. Луцьк, Київ-
ський майдан, 9, кімн. 833.

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: автозаправна станція контейнерного типу (не-

діюча) у складі: будівля з силовим пультом управління (літ. А) площею 
9,0 м2, автозаправний блок-пункт (літ. Б) площею 7,4 м2, автозаправ-
ний блок-пункт (літ. В) площею 7,4 м2, автозаправний блок-пункт (літ. 
Г) площею 7,5 м2, уборна (літ. У) площею 2,5 м2, під’їзна площадка з 
зовнішнім освітленням (літ. N1) площею 420,0 м2, що не увійшла до 
статутного фонду ВАТ «Житомирнафтопродукт». Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Вчорайше, 
вул. Радянська, 70. Орган, уповноважений управляти державним май-
ном: РВ ФДМУ по Житомирській області. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою укладення договору оренди.

Дата оцінки: 30.09.2015.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення 

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

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою; копія установчого документа претендента; 
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатно-
му складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання 
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; пись-
мові 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 кваліфі-
каційних 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 рахунки із зазна-
ченням банківських реквізитів; копія свідоцтва про сплату ПДВ (або 
свідоцтва про сплату єдиного податку); один конверт із зазначенням 
адреси учасника конкурсу.

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

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

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

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: частина нежитлового приміщення 

№ 141 першого поверху адміністративної будівлі (літ. а-4) загаль-
ною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Дніпровської електро-
енергетичної системи ДП «Національна енергетична компанія «Укренер-
го». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, бульв. Вінтера/вул. 
Гребельна, 10/2. Місцезнаходження балансоутримувача: 69096, м. За-
поріжжя, вул. Гребельна, 2. Контактний телефон (061) 258-44-00.

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 (89), відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2015.
� 2. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – нежитлові 

приміщення, вбудовані в одноповерхову будівлю пошти (літ. а, при-
міщення з № 10 до № 18 включно та частина приміщення спільно-
го користування № 1 площею 8,5 м2) загальною площею 207,8 м2, 
що перебуває на балансі Запорізької дирекції Українського державного 
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Ленінградських Курсантів, 36. Міс-
цезнаходження 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): 30.09.2015.
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, ви-
даних відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення 
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спе-
ціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

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

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого 
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які 
працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки 
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких 
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими 
підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фон-
дом державного майна України; інформація про претендента (документ, 
який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, 
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).
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Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному кон-
верті і має містити пропозицію 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 не-
своєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Конкурсну документацію слід подавати до сектору діловодства РВ 
ФДМУ по Запорізькій області (кімн. 9) до 08.10.2015 (включно).

конкурс відбудеться у рв фдму по Запорізькій області 
15.10.2015 о 10.00 за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Пере-
моги, 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
� 1. Частина приміщення загальною площею 5,0 м2, у тому 

числі: частина першого поверху площею 4,0 м2 та частина даху площею 
1,0 м2 навчального корпусу Педагогічного інституту, що перебувають на 
балансі Прикарпатського національного університету ім. Василя Сте-
фаника, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. С. Бандери, 1.

Запланована дата оцінки: 31.08.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
� 2. Приміщення загальною площею 2,0 м2 фойє першого 

поверху головного корпусу, що перебуває на балансі Прикарпат-
ського національного університету ім. Василя Стефаника, за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57.

Запланована дата оцінки: 31.08.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
� 3. Приміщення загальною площею 2,0 м2 фойє першого по-

верху гуманітарного корпусу, що перебуває на балансі Прикарпат-
ського національного університету ім. Василя Стефаника, за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57.

Запланована дата оцінки: 31.08.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
� 4. Приміщення загальною площею 2,0 м2 фойє першого по-

верху Юридичного інституту, що перебуває на балансі Прикарпат-
ського національного університету ім. Василя Стефаника, за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 44а.

Запланована дата оцінки: 31.08.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
� 5. Приміщення загальною площею 2,0 м2 фойє першого 

поверху інституту туризму, що перебуває на балансі Прикарпат-
ського національного університету ім. Василя Стефаника, за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 201б.

Запланована дата оцінки: 31.08.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
� 6. Приміщення загальною площею 2,0 м2 фойє першого по-

верху Педагогічного інституту, що перебуває на балансі Прикарпат-
ського національного університету ім. Василя Стефаника, за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. С. Бандери, 1.

Запланована дата оцінки: 31.08.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
� 7. Приміщення загальною площею 4,0 м2 на першому по-

версі вестибуля гуманітарного корпусу, що перебуває на балансі 
Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57.

Запланована дата оцінки: 31.08.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
� 8. Приміщення загальною площею 2,0 м2 на першому повер-

сі вестибуля головного корпусу, що перебуває на балансі Прикарпат-
ського національного університету ім. Василя Стефаника, за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57.

Запланована дата оцінки: 31.08.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
� 9. Приміщення загальною площею 4,0 м2 на першому по-

версі вестибуля інституту мистецтв, що перебуває на балансі 
Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 34а.

Запланована дата оцінки: 31.08.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
� 10. Приміщення загальною площею 4,0 м2 на першому по-

версі вестибуля Педагогічного інституту, що перебуває на балансі 
Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. С. Бандери, 1.

Запланована дата оцінки: 31.08.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
� 11. Приміщення загальною площею 4,0 м2 на першому по-

версі вестибуля гуманітарного корпусу, що перебуває на балансі 
Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57.

Запланована дата оцінки: 31.08.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
� 12. Приміщення загальною площею 2,0 м2 на третьому по-

версі вестибуля гуманітарного корпусу, що перебуває на балансі 
Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57.

Запланована дата оцінки: 31.08.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
� 13. Приміщення загальною площею 2,0 м2 на першому по-

версі вестибуля економічного факультету, що перебуває на балансі 
Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 82.

Запланована дата оцінки: 31.08.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
� 14. Приміщення загальною площею 2,0 м2 на першому по-

версі вестибуля Юридичного інституту, що перебуває на балансі 
Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 44а.

Запланована дата оцінки: 31.08.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
� 15. Частина нежитлового приміщення загальною площею 

30,0 м2 першого поверху адміністративної будівлі, що перебуває 
на балансі Національного заповідника «Давній Галич», за адресою: 
Івано-Франківська обл., м. Галич, вул. І. Франка, 3.

Запланована дата оцінки: 31.08.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
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, за-
твердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270); копія установчого 
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які 
працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцін-
ки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких 
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими 
підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого 
претенденту Фондом державного майна України; інформація про пре-
тендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його 
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, 
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, 

з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо); один 
конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

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

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

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

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

київська оБласТь
інформація 

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

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

для розрахунку орендної плати.
� 1. нежитлове приміщення загальною площею 21,9 м2 за адре-

сою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Героїв Чорнобиля, 3а, що перебу-
ває на балансі Білоцерківського національного аграрного університету.

Дата оцінки – 31.10.2015.
�  2. нежитлове приміщення загальною площею 24,6 м2 

за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Б. Хмель-
ницького, 49, що перебуває на балансі Київської обласної дирекції 
УДППЗ «Укрпошта».

Дата оцінки – 31.10.2015.
�  3. нежитлове приміщення загальною площею 23,9 м2 

за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Аеро-
портівська, 3, що перебуває на балансі Дирекції оброблення та пере-
везення пошти УДППЗ «Укрпошта».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 4. Частина нежитлового приміщення загальною площею 

111,2 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31, 
що перебуває на балансі Національного університету державної по-
даткової служби України.

Дата оцінки – 31.10.2015.
�  5. Приміщення № 7 на першому поверсі пасажирського 

термінала «D» загальною площею 3,6 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Бориспіль, МА «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «МА 
«Бориспіль».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 6. Частина нежитлового приміщення № 226 на 3-му поверсі 

пасажирського термінала «D» загальною площею 3,65 м2 за адре-
сою: Київська обл., м. Бориспіль, МА «Бориспіль», що перебуває на 
балансі ДП «МА «Бориспіль»

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 7. нежитлові приміщення № 118 – 135 плодоовочевої бази 

з компресорною і конденсаторною загальною площею 767,3 м2 
за адресою: Київська обл., м. Славутич, просп. Ентузіастів, 7, що пере-
бувають на балансі ВП «Атомремонтсервіс» ДП НАЕК «Енергоатом».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 8. нежитлове приміщення № 1.4.40 на першому поверсі тер-

мінала «D» загальною площею 40,6 м2 за адресою: Київська обл., 
Бориспіль-7, аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 9. нежитлове приміщення № 206 на 2-му поверсі термінала 

«D» загальною площею 27,3 м2 за адресою: Київська обл., Бориспіль-7, 
аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 10. нежитлове приміщення № 208 на 2-му поверсі термінала 

«D» загальною площею 21,2 м2 за адресою: Київська обл., Бориспіль-7, 
аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 11. нежитлові приміщення № 14 – 19, 22, 25-32, 67 – 84 на 

першому поверсі будівлі наземних перонних бригад загальною 
площею 481,1 м2 за адресою: Київська обл., Бориспіль-7, аеропорт, 
що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 12. нежитлове приміщення № 94 на 2-му поверсі бізнес-

центру вантажного термінала загальною площею 24,2 м2 за адре-
сою: Київська обл., Бориспіль-7, аеропорт, що перебуває на балансі 
ДП «МА «Бориспіль».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 13. Тверде покриття (частина об’єкта «майданчики та дороги 

біля будівлі перонної механізації») загальною площею 310,0 м2 
за адресою: Київська обл., Бориспіль-7, аеропорт, що перебуває на 
балансі ДП «МА «Бориспіль».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 14. Тверде покриття GSE парковка № 2 (Z40) (перон.т. «D») 

загальною площею 54,0 м2 за адресою: Київська обл., Бориспіль-7, 
аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 15. нежитлова будівля (літ. «а») загальною площею 436,0 м2 

за адресою: Київська обл., Сквирський р-н, с. Пищики, Урочище Най-
да № 1, що перебуває на балансі Сквирського заводу по виробництву 
м’ясо-кісткового борошна «Ветсанутильзавод».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 16. Частина даху будівлі пожежного депо загальною площею 

6,0 м2 за адресою: Київська обл., Поліський р-н, с. Вільча, вул. Шев-
ченка, 26, що перебуває на балансі Головного управління ДСНС України 
з надзвичайних ситуацій.

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 17. нежитлові приміщення № 54 та № 55 на 2-му поверсі 

бізнес-центру вантажного термінала загальною площею 33,4 м2 
за адресою: Київська обл., Бориспіль-7, аеропорт, що перебуває на 
балансі ДП «МА «Бориспіль».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 18. Частина нежитлового приміщення № 77 (4в) на 4-му по-

версі пасажирського термінала «D» загальною площею 16,5 м2 
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт, що перебуває на 
балансі ДП «МА «Бориспіль»

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 19. нежитлові приміщення в будівлі цеху № 3 загальною пло-

щею 287,2 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Промвузол, 
що перебувають на балансі ДП «Завод порошкової металургії».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 20. нежитлове приміщення № 3 складу тимчасового зберіган-

ня № 8 загальною площею 13,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Бо-
риспіль, аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 21. Частина будівлі загального призначення загальною пло-

щею 81,2 м2 за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Радянська, 
78, що перебуває на балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 22. Частина будівлі загального призначення загальною пло-

щею 152,68 м2 за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Кірова, 
40а, що перебуває на балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 23. нежитлове приміщення загальною площею 162,6 м2 

за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Дударків, вул. Лені-
на, 5, що перебуває на балансі ДП «Чайка».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 24. гараж, водонапірна вежа та караульне приміщення за-

гальною площею 269,35 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, 
вул. Кутузова, 6, що перебувають на балансі ДП «Радіопередаваль-
ний центр».

Дата оцінки – 31.10.2015.
�  25. нежитлове приміщення буфету загальною площею 

16,7 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, Сквирське шосе, 
20а, що перебуває на балансі Техніко-економічного коледжу БНАУ.

Дата оцінки – 31.10.2015.

� 26. нерухоме майно загальною площею 87,7 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Кагарлик, вул. Комунарська, 16, що перебуває на ба-
лансі Головне управління Держсанепідслужби у Київській області.

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 27. нежитлове приміщення загальною площею 135,1 м2 

за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, 219, що перебуває 
на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта».

Дата оцінки – 31.10.2015.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській об-

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

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

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

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

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

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

конкурс відбудеться 22.10.2015 за адресою: м. київ, вул. си-
мона Петлюри, 15, рв фдму по київській області об 11.00, теле-
фон для довідок 200-25-36.

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: вбудовані нежитлові приміщення за-
гальною площею 129,7 м2 на першому (№ 21) та другому (№ 44, 
45, 46, 47, 48, 49) поверхах учбової майстерні. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Широка, 77а. Балансоутримувач: 
Державний навчальний заклад «Львівське вище професійне училище 
інформаційно-комп’ютерних технологій». Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Ши-
рока, 77а.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2015 
(орієнтовно).

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення № 1 
загальною площею 1,0 м2 на першому поверсі адміністративно-
го корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Володи-
мира Великого, 54. Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у 
Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження 
договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Во-
лодимира Великого, 54.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2015 
(орієнтовно).

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового 
приміщення загальною площею 1,5 м2 на першому поверсі на-
вчального корпусу № 8. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, 
пл. Святого Юра, 3/4. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-
хунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, пл. Свя-
того Юра, 3/4.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2015 
(орієнтовно).

Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834 (далі – По-
ложення).

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 кон-
верті з описом документів, що містяться у конверті, і має містити про-
позиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з ви-
конанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях). 
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності».

конкурс відбудеться в рв фдму по львівській області о 12.00 
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.
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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, що не 

увійшло до статутного капіталу ПаТ «Тернопільський радіозавод 
«оріон», але перебуває на його балансі, а саме: нежитлові примі-
щення в підземному переході загальною площею 32,0 м2, зокрема: 
приміщення поз. 1 площею 6,5 м2 та площа спільного користування – 
6,7 м2, приміщення поз. 3 площею 9,3 м2 та площа спільного користу-
вання – 9,5 м2, яке належать до сфери управління РВ ФДМУ по Тер-
нопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. 15 Квітня, 
м. Тернопіль. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості майна з метою подальшого розрахунку орендної плати.

Основні види продукції (послуг), що виробляється: –.
Балансова залишкова вартість підземного переходу станом на 

01.08.2015 – 65 761,84 грн.
Дата оцінки – 30.09.2015.
� 2. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно, що не 

увійшло до статутного капіталу ПаТ «Тернопільський радіозавод 
«оріон», але перебуває на його балансі, а саме: нежитлове примі-
щення площею 19,0 м2 (у т. ч. площа спільного користування – 9,6 м2) 
у підземному переході, яке належить до сфери управління РВ ФДМУ по 
Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. 15 Квітня, 
м. Тернопіль. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості майна з метою подальшого розрахунку орендної плати.

Основні види продукції (послуг), що виробляється: –.
Балансова залишкова вартість підземного переходу станом на 

01.08.2015 – 65 761,84 грн.
Дата оцінки – 30.09.2015.
� 3. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно, що не 

увійшло до статутного капіталу ПаТ «Тернопільський радіозавод 
«оріон», але перебуває на його балансі, а саме: нежитлові при-
міщення в підземному переході загальною площею 117,2 м2, зо-
крема: приміщення поз. 4 площею 4,4 м2 та площа спільного користу-
вання – 4,5 м2, приміщення поз. 5 площею 43,8 м2 та площа спільного 
користування – 44,9 м2 та приміщення поз. 6 площею 9,7 м2 та площа 
спільного користування – 9,9 м2, які належать до сфери управління РВ 
ФДМУ по Тернопільській області .

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. 15 Квітня, м. Тернопіль.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

майна з метою наступного розрахунку орендної плати.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: -.
Балансова залишкова вартість підземного переходу станом на 

01.08.2015 – 65 761,84 грн.
Дата оцінки – 30.09.2015.
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 робіт – 
не більше 5 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, 
виданих 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 спеціалізації 1.1. «Оцінка нерухомих речей (не-
рухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та май-
нових прав на них»; які мають відповідну кваліфікацію стосовно оцінки 
об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними 
документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Держав-
ному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення 
Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469; які мають 
досвід у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; у складі 
яких працюють оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцін-
ки майна та підписання звіту про оцінку майна, та які мають особистий 
досвід 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, а 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 за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) 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 конверті слід зроби-
ти відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікуван-
ня цієї інформації в газеті «відомості приватизації» о 10.00 у 
рв фдму по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Танцорова, 11. Телефон для довідок 52-66-85. 

харківська оБласТь
інформація 

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

І. Об’єкти відчуження.
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ІІ. Об’єкти оренди.

№ 
з/п

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

контактний телефон) 

Дата 
оцінки

Мета проведен-
ня оцінки

1 Частина нежитлового приміщення (пральна кімната) на першо-
му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 4 загальною 
площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 9, що пе-
ребуває на балансі Студентського містечка Національного ае-
рокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут», 23912896, тел. 719-06-15

25.09.15 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

2 Нежитлове приміщення в одноповерховій будівлі митного 
поста «Плетенівка» загальною площею 3,4 м2 за адресою: 
Харківська обл., Вовчанський р-н, митний пост «Плетенівка», 
що перебуває на балансі Державної митної служби України, 
22614085, тел. 5-15-14

19.10.15 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

№ 
з/п

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

контактний телефон) 

Дата 
оцінки

Мета проведен-
ня оцінки

3 Нежитлові приміщення будівлі № 2 – 6,3 м2 у будівлі № 5 – 
11,4 м2 (інв. № 10300009, літ. Б-2-6) загальною площею 
17,7 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, 
митний пост Гоптівка, що перебувають на балансі Державної 
митної служби України, 22614085, тел. 5-15-14

22.10.15 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

4 Нерухоме майно: майданчик покрівлі будівлі «А» – 72,0 м2, 
майданчик твердого покриття – 15,0 м2, загальною площею 
87,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Отакара Яроша, 18, що пе-
ребувають на балансі Відокремленого підрозділу «Державний 
науково-дослідний інститут організації і механізації шахтного 
будівництва» Державного підприємства «Науково-технічний 
центр «Вуглеінновація», 38909818, тел. 340-91-12

27.08.15 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

5 Нежитлове приміщення – хол першого поверху 7-поверхової 
будівлі університетського стоматологічного центру ХНМУ (інв. 
№ 10320007, літ. за техпаспортом «А-7») загальною площею 
17,2 м2 за адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 51, що пере-
буває на балансі Харківського національного медичного уні-
верситету, 01896866, тел. 700-41-32 

01.07.15 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

6 Частина нежитлового приміщення (пральна кімната) на першо-
му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 5 загальною 
площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 5, що пе-
ребуває на балансі Харківського аерокосмічного університе-
ту ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 
23912896, тел. 707-46-86 

25.09.15 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

7 Нежитлові приміщення – 1/2 частини адміністративного одно-
поверхового будинку (інв. № 451, літ. «А-1») загальною пло-
щею 81,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Братська, 25а, що пе-
ребувають на балансі Державного підприємства «Харківський 
електромеханічний завод», 05405575, тел. 728-20-10 

05.08.15 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

8 Нежитлове приміщення на першому поверсі двоповерхового 
будинку диспетчерського пункту загальною площею 192,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Ковтуна, 4, що перебуває на 
балансі Харківських магістральних електричних мереж ДП Пів-
нічної електроенергетичної системи Національна енергетична 
компанія «Укренерго», 23336398, тел. 740-12-26 

26.10.15 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

9 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-19 одноповерхової ад-
міністративної пасажирської будівлі (інв. № 12067, літ. Б-1) 
загальною площею 17,8 м2 за адресою: Харківська обл., Крас-
нокутський р-н, с-ще Водяне, вул. Московська, 146, що пере-
бувають на балансі Люботинського будівельно-монтажного 
експлуатаційного управління ДП «Південна залізниця», 
25616920, тел. 741-18-13, 724-83-67

02.07.15 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

10 Частина коридору (прим. № 49) на другому поверсі 
6-поверхової будівлі гуртожитку № 2 загальною площею 1,0 м2 
за адресою: 61080, м. Харків, просп. П’ятдесятиріччя СРСР, 
27, що перебуває на балансі Харківського національного уні-
верситету внутрішніх справ, 08571096, тел. (0572) 52-31-35

На дату 
підпи-
сання 
наказу

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
погодження 
орендної плати

11 Частина вестибуля (прим. № 53) на першому поверсі 
6-поверхової будівлі гуртожитку № 3 загальною площею 1,0 м2 
за адресою: 61080, м. Харків, просп. П’ятдесятиріччя СРСР, 
27, що перебуває на балансі Харківського національного уні-
верситету внутрішніх справ, 08571096, тел. (0572) 52-31-35

На дату 
підпи-
сання 
наказу

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
погодження 
орендної плати

12 Нежитлові приміщення – кімн. 65а, 65б на 2-му поверсі трипо-
верхової адмінбудівлі загальною площею 24,76 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Полтавський шлях, 188а, що перебувають на 
балансі Державного університету телекомунікацій, 38855349, 
тел. (044) 249-25-05

На дату 
підпи-
сання 
наказу

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
погодження 
орендної плати

13 Нежитлове приміщення – кімн. 15 на першому поверсі дво-
поверхової виробничої будівлі загальною площею 25,1 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 188а, що пере-
буває на балансі Державного університету телекомунікацій, 
38855349, тел. (044) 249-25-05

На дату 
підпи-
сання 
наказу

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
погодження 
орендної плати

14 Нежитлове приміщення на третьому поверсі 4-поверхового ви-
робничого корпусу (інв. № 125032) загальною площею 51,5 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Примакова, 40/42, що перебуває на 
балансі Державного підприємства Науково-дослідного техноло-
гічного інституту приладобудування, 14310589, тел. 733-12-13

На дату 
підпи-
сання 
наказу

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
погодження 
орендної плати

15 Нежитлове приміщення – кімн. 501 (10) на п’ятому поверсі 
5-поверхового адміністративного будинку, літ. «А-5», пам’ятка 
архітектури, загальною площею 60,9 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Пушкінська, 5, що перебуває на балансі ДП «Проектуван-
ня будівництва підприємств вугільної промисловості «Півден-
діпрошахт», 00167606, тел. (057) 731-13-53

На дату 
підпи-
сання 
наказу

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
погодження 
орендної плати

16 Нежитлове приміщення – кімн. 44 на першому поверсі 
9-поверхової будівлі гуртожитку № 12 загальною площею 
47,4 м2 за адресою: м. Харків, пров. Електроінструменталь-
ний, 6б, що перебуває на балансі студентського містечка 
Націо нального аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуков-
ського «ХАІ», 23912896, тел.: (057) 788-46-86,788-45-41

На дату 
підпи-
сання 
наказу

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
погодження 
орендної плати

17 Нежитлове приміщення – аудиторія № 16 на першому поверсі 
одноповерхової будівлі учбового корпусу № 6 загальною пло-
щею 67,68 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, 
с. Комуніст, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що пе-
ребуває на балансі Харківського національного аграрного уні-
верситету ім. В. В. Докучаєва, 00493764, тел. (057) 709-03-00

На дату 
підпи-
сання 
наказу

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
погодження 
орендної плати

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

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 
29.08.2011 № 1270); копія установчого документа претендента; копії 
кваліфікаційних документів оцінювачів, копії посвідчень про підвищення 
кваліфікації оцінювачів за напрямами, які працюють у штатному складі і 
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку 
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре-
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката 
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформація 
про претендента (документ, який містить відомості про претендента 
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та 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); опис підтвердних документів; один конверт.

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, 
який має становити не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого 
майна (після отримання в повному обсязі необхідної документації та 
інформації про об’єкт оцінки).

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

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

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

конкурс відбудеться об 11.00 у рв фдму по харківській об-
ласті через 14 днів після опублікування цієї інформації за адре-
сою: 61024, м. харків, вул. гуданова,18, 4-й поверх, кімн. 405. 
Тел. для довідок (057) 705-18-57.

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

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: вбудоване нежитлове приміщення холу пло-

щею 11,14 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 5, 
що перебуває на балансі Херсонського державного університету, 
за адресою: м. Херсон, пров. 40 років Жовтня, 47.

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

Запланована дата оцінки: 30.09.2015.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумеро-

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

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

заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; копію уста-
новчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оці-
нювачів (у тому числі копії посвідчень про підвищення кваліфікації), які 
працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцін-
ки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких 
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особисти-
ми підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, вида-
ного претенденту Фондом державного майна України; інформацію про 
претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо 
його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оціню-
вачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються 
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо); 
конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конвер-
ті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції 
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт у 
календарних днях (не більше 5 днів по об’єктам оренди).

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 не-
своєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

конкурс відбудеться в рв фдму по херсонській області 
за адресою: м. херсон, просп. ушакова, 47, кімн. 236 о 14.00 
через 14 днів після опублікування цієї інформації, телефон для 
довідок (0552) 22-44-44.

хмельницька оБласТь
інформація 

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

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

об’єкта оренди для продовження договору оренди.
� Назва об’єкта оцінки № 1: частина приміщення площею 1,0 м2 

на першому поверсі будівлі цеху експлуатації. Балансоутримувач – 
Відокремлений підрозділ ДТГО «Південно-Західної залізниці» – Локо-
мотивне депо Гречани. Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, 
вул. Волочиська, 10.

Запланована дата оцінки – 30.09.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
� Назва об’єкта оцінки № 2: будівля загальною площею 53,7 м2. 

Балансоутримувач – Хмельницька дирекція УДППЗ «Укрпошта». Міс-
цезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Городоцький р-н, с. Пільний 
Олексинець, вул. Центральна, 2д.

Запланована дата оцінки – 30.09.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
� Назва об’єкта оцінки № 3: вбудоване приміщення загальною 

площею 10,85 м2, у тому числі площа загального користування – 
2,35 м2 на другому поверсі будівлі відділення зв’язку. Балансоутриму-
вач – Хмельницька дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження 
об’єкта: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, с. Плужне, вул. Жов-
тнева, 1.

Запланована дата оцінки – 30.09.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну до-

кументацію у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, 
що містяться у конверті. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до 
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвер-
дженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270); копія установчого доку-
мента претендента; копії кваліфікаційних документів 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, 
а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката 
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом держав-
ного майна України; інформація про претендента, в якій зазначаються 
досвід роботи, кваліфікація та особистий досвід роботи оцінювачів, які 
працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з не-
залежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу – практичний досвід з 
визначення ринкової вартості подібного майна.

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 строку виконання робіт 
(у календарних днях).

До уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з 
оцінки об’єктів нерухомого майна не перевищує 5 днів.

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

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

Продовженя на стор. 8

фДму  повіДомляє

регіональне відділення фонду державного майна 
україни по донецькій області оголошує конкурс на 

заміщення вакантної посади державного службовця – 
заступника начальника відділу правового  

забезпечення (одна штатна одиниця)
Вимоги до участі у конкурсі: громадянство України; повна 

вища (юридична) освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спе-
ціаліста або магістра; стаж роботи за фахом на державній служ-
бі або за фахом на керівних посадах в інших сферах управління 
не менш як 5 років; вільне володіння державною мовою; вміння 
працювати на ПК.

До заяви про участь у конкурсі подаються документи: особова 
картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки 
розміром 4 х 6 см; копії документів про освіту, підвищення квалі-
фікації, присвоєння вченого звання, здобуття наукового ступеня; 
декларація про майно, доходи, втрати і зобов’язання фінансово-
го характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом 
України «Про засади запобігання і протидії корупції»; копія доку-
мента, що посвідчує особу; копія військового квитка (для військо-
вослужбовців або військовозобов’язаних).

документи подаються протягом 30 календарних днів 
з дня публікації оголошення про проведення конкурсу.

Додаткову інформацію щодо функціональних обов’язків, умов 
проведення конкурсу, роботи, оплати праці тощо можна отримати 
у відділі персоналу та проходження державної служби за адре-
сою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, кімн. 315, 3-й поверх, 
тел. (057) 704-17-36.

Продовження. Початок рубрики на стор. 2

Продовження таблиці
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оГоЛоШеннЯ Про нАмір ПереДАТИ ДерЖАВне мАЙно В оренДУ

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

о р е н Д а

волинська оБласТь
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління

 Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн. 

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання 

1 Державна служба статистики 
України

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

Частина приміщення адміні-
стративної будівлі

02359662.1.АААДЕЕ780 44600, Волинська обл., смт Маневичі, 
вул. 100-річчя Маневич, 29

115,8 283 009,00 2 роки 364 дні Розміщення об’єкта з продажу промис-
лових товарів, що були у використанні

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

Частина приміщення 
службово-виробничої будівлі

38516786.12.РЕЦВТТ001 Волинська обл., Любомльський р-н, с. Ста-
ровойтове, вул. Прикордонників, 41

10,8 62 900,00 2 роки 354 дні Для надання послуг митного брокера

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

0249776, Волинська філія ДП УДНДІПМ «Діпроміс-
то» імені Ю. М. Білоконя, Волинська обл., м. Луцьк, 
вул. Кременецька, 38, тел. (0332) 24-57-71

Частина будинку проектних 
організацій

02497720.6.АААДДЛ220 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Креме-
нецька, 38

28,9 120 523,00  2 роки 11 місяців Розміщення офісного приміщення

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, волинська обл., м. луцьк, київський майдан, 9, 
кімн. 833, рв фдму по волинській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше 
заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

дніПроПеТровська оБласТь

відповідно до звернення рв фдму по дніпропетровській області в оголошенні  про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опублікованому в газеті «Відомості 
приватизації» від 21.09.2015 № 38 (887) на стор. 5, щодо об’єкта  поз. 2   у колонці «Балансоутримувач (код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)» слід читати:  «00193275, криворізький 
коледж економіки та управління двнЗ «київський національний економічний університет ім. в. гетьмана», м. кривий ріг, вул. ватутіна, 37а, тел. (056) 53-21-27»; у колонці «Загальна площа, м2» слід 
читати: «404,0 та  144,26».

донецька оБласТь
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн.

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України

33839013, ВП «Шахта ім. Ф. Е. Дзержинського» ДП «Дзер-
жинськвугілля», 85200, Донецька обл., м. Дзержинськ, 
вул. 50-років Жовтня, 19, тел. (06247) 3-43-25 

Частина даху та частина нежитлового примі-
щення на відмітці +74,0 будівлі копра башто-
вого ствола «Пугачова» з приймання вугілля 

33839013.1. БЕУЯЖП037 Донецька обл., м. Дзер-
жинськ, вул. Леніна, 5 

26,0 87 223,00  
станом на 30.04.15

2 роки 11місяців Розміщення операторів та провайдерів 
телекомунікацій, які надають послуги з до-
ступу до мережі Інтернет 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. харків, вул. гуданова, 18, рв фдму по донецькій області. 
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить 
конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (057) 704-17-36.

 жиТомирська оБласТь
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн.

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство оборони 
України

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

Нежитлові приміщення мага-
зину з прибудовою 

33689922.33.АААЖЛБ793 м. Коростень, вул. Сосно-
вського, 42

177,6 333 888,00 2 роки 364 дні Організація торгівлі непродовольчими 
товарами

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. житомир, вул. 1 Травня, 20, рв фдму по житомирській 
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендо-
давець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЗакарПаТська оБласТь
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон )

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн.

максимально 
можливий 

строк оренди
мета оренди

 1 Державна служ-
ба статистики 
України

02360464, Головне управління статистики у Закарпатській об-
ласті, 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 11, 
тел. (03122) 3-53-66 

Вбудовані нежитлові приміщення на другому 
поверсі адмінбудівлі, літ. А (позиція 1-5 – 
34,5 м2, позиція 1-6 – 31,5 м2 за планом) 

02360464.1.АААДЕЕ901 Закарпатська 
обл., м. Мукачеве, 
вул. Недецеї, 2

66,0 278 256,00 35 місяців Розміщення офісного приміщення

2 Державна фіс-
кальна служба 
України

3959335, Державна фіскальна служба України та в оперативному 
управлінні (користуванні) Державної податкової інспекції в Іршавському 
районі Головного управління ДФС у Закарпатській області, 90100, За-
карпатська обл., м. Іршава, вул. Шевченка, 37, тел. (03144) 2-25-31

Вбудовані приміщення (поз. 1-20, 1-25) пер-
шого поверху адмінбудинку (літ. А)

38516786.139.АААДЕД227 Закарпатська 
обл., м. Іршава, 
вул. Шевченка, 37

20,5 98 152,00 35 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу канцтоварів – 
10,5 м2; розміщення торговельного об’єкта з продажу непродо-
вольчих товарів (бланків звітності, касових апаратів) – 5,0 м2; 
надання послуг з формування електронної звітності – 5,0 м2

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: 88000, м. ужгород, вул. со-
бранецька, 60, рв фдму по Закарпатській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох 
і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЗаПоріЗька оБласТь
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за не-

залежною оцінкою, грн.
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Пенсійний 
фонд України

 20508539, Управління пенсійного фонду України в Михайлівсько-
му районі Запорізької області, 72002, Запорізька обл., смт Ми-
хайлівка, вул. Радянська, 2а, тел. (06132) 2-01-46

Нежитлові приміщення з № 17 до № 25 включ-
но першого поверху п’ятиповерхової адміні-
стративної будівлі (літ. А-1) 

20508539.1.ЧЦВЧОХ030 Запорізька обл., Михайлів-
ський р-н, смт Михайлівка, 
вул. Радянська, 2а

48,2 66 139,00 2 роки 364 дні Інше використання нерухомого майна (роз-
міщення майстерні з ремонту відео- та аудіо-
техніки)

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

львівська оБласТь
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

найменування реєстровий номер 
майна

місцезнахо-
дження

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн.

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство 
оборони України

24975953, ДП «Виробничо-поліграфічне підприємство МО України 
«Армія України», 79034, м. Львів, вул. Тернопільська, 38, тел.: 
(032) 270-35-52, 270-40-88

Вбудовані нежитлові приміщення № 16, 18, 19 на 
першому поверсі виробничого корпусу 

Інформація відсутня м. Львів, 
вул. Тернопіль-
ська, 38

274,2 1 036 254,00  
станом на 30.06.15

2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює по-
бутове обслуговування населення (майстерня з ремонту 
електропобутових товарів)

2 Міністерство 
культури України

02224614, ДП «Національний академічний український драма-
тичний театр ім. Марії Заньковецької», 79008, м. Львів, вул. Лесі 
Українки, 1, тел. (032) 235-47-51 

Вбудовані нежитлові приміщення № 4, 5, 9, 10, 11 
у підвалі в адміністративно-господарській частині 
чотириповерхової будівлі

02224614.1.АААДДЛ515 м. Львів, 
вул. Лесі 
Україн ки, 1

93,5 1 221 900,00  
станом на 31.07.2015

2 роки 364 дні Розміщення крамниць-складів, магазинів-складів

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

конкурСи з віДбору розробників Документації із землеуСтрою

хмельницька оБласТь
інформація 

рв фдму по хмельницькій області про оголошення конкурсу 
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки 

до продажу земельної ділянки державної власності, на якій 
розташований об’єкт, що підлягає приватизації

� Об’єкт: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт неза-
вершеного будівництва державної власності групи д – школа-сад 
за адресою: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с. Рункошів, 
вул. Шевченка, 77, що перебуває на балансі СГК «Рункошівський».

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із 
землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною 
ділянкою; визначення меж земельної ділянки, погодження меж земельної 
ділянки з суміжними власниками та землекористувачами; закріплення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками; по-
годження технічної документації із землеустрою з відповідними дер-
жавними установами; проведення державної експертизи, виготовле-
ної технічної документації; внесення відомостей про земельну ділянку 
до бази даних Автоматизованої системи ведення земельного кадастру 
(присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, передача обмін-
ного файла до територіального органу ДЗК, підготовка інших матеріалів 
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки ).

Підстава для виконання робіт: рішення 36-ї сесії Грушківської 
сільської ради Кам’янець-Подільського району Хмельницької області 

VI скликання від 20.03.2015 «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки», наказ 
ФДМУ від 21.09.2001 № 1709 «Про включення до переліку об’єктів 
незавершеного будівництва, що підлягають приватизації » та наказ 
ФДМУ від 27.05.2015 № 790 «Про внесення змін до наказу ФДМУ від 
21.09.2015 № 1709 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного 
будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».

Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,60 га. 
Претенденти подають до органу приватизації конкурсну докумен-

тацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, ро-
биться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» 
із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окре-
мий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До під твер дних 
документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії, нале жать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із 
землеустрою за встановленою формою (відповідно до Положення про 
конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого 
наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує 
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – 
платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та повідомили про це відповідний орган 
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії 
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому 

іден ти фі каційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної 
особи); копія ліцензії на проведення робіт із землеустрою; письмова 
інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект 
завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено 
вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, 
перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів 
і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; 
копії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної 
з державною таємницею, або відповідних допусків до державної 
таємниці (за необхідності).

Конкурсна пропозиція подається в запечатаному конверті і має 
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт із землеустрою, 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт із землеустрою, а 
також строк виконаних робіт. Вартість виконання робіт у конкурсній 
пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а 
строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: практичний досвід з 
проведення робіт з виготовлення документації із землеустрою.

конкурс відбудеться 28.10.2015 об 10.00 у приміщенні рв 
фдму по хмельницькій області за адресою: м. хмельницький, 
вул. соборна, 75.

Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ 
по Хмельницькій області за вказаною вище адресою.

Кінцевий термін подання конкурсної документації: 20.10.2015 
(включно) до 17.00. Телефон для довідок 79-56-16.
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інФормАЦіЯ реГіонАЛьнИХ ВіДДіЛень ФДмУ

миколаївська оБласТь
інформація 

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

� 1. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: державне нерухо-
ме майно – нежитлові приміщення громадсько-побутового корпусу 
площею 50,0 м2 за адресою: вул. Айвазовського, 6а, м. Миколаїв. 

Балансоутримувач: Вище професійне училище суднобудування 
м. Миколаєва.

Орган управління майном: Міністерство освіти і науки України. 
Ринкова вартість майна згідно з незалежною оцінкою на 30.06.2015 

становить 86 600,00 грн. без ПДВ.
стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розра-

хунку – червень 2015 р. становить 288,67 грн. без Пдв за умови 
використання орендованого майна для розміщення буфету. 

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

використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною пла-
тою за базовий місяць оренди – червень 2015 року, яка без урахування 
ПДВ становить 288,67 грн. 

2. Використання орендованого майна для розміщення буфету.
3. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна. 
4. Термін дії договору оренди – 2 роки 364 дні.
5. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 

15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції. 
6. Внесення завдатку розміром не менш як 3-місячна орендна плата 

протягом місяця після підписання договору оренди, який зараховується 
в рахунок плати за останні 3 місяці оренди.

7. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов екс-
плуатації, ефективного використання, збереження об’єкта оренди, 
забезпечення пожежної безпеки.

8. Своєчасне виконання поточного та інших видів ремонту за раху-
нок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.

9. Страхування орендарем протягом місяця з дати укладення до-
говору оренди державного нерухомого майна на користь балансо-
утримувача. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, 
щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.

10. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення не-
залежної оцінки та публікації в місцевій пресі про проведення кон-
курсу протягом 10 календарних днів з моменту укладення договору 
оренди.

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

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної 
комісії такі документи:

1. Заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації 
про конкурс. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка ста-

ла підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він 
подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу;

пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної 
плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в 
день проведення конкурсу; 

інформацію про засоби зв’язку з ним.
2. Відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження 

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

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

Конкурсні пропозиції (проект договору оренди), крім розміру 
орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкур-
су в день проведення конкурсу, подаються в окремому непрозорому 
конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника 
конкурсу (за наявності).

Заяви на участь у конкурсі з пакетами документів до них приймають-
ся за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 37-38, 
РВ ФДМУ по Миколаївській області. 

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих 
дні до початку проведення конкурсу.

конкурс з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону відбудеться об 11.00 че-
рез 20 календарних днів з дати публікації цієї інформації в кон-
фе ренц-залі рв фдму по миколаївській області за адресою: 
м. миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх.

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

Додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна отримати у 
відділі оренди державного майна (кімн. 24-27) РВ ФДМУ по Микола-
ївській області або за тел.: (0512) 47-04-18, 47-89-82 з 9.00 до 18.00 
(крім вихідних).

ПіДСУмКИ
інформація 

рв фдму по львівській області про підсумки  
конкурсу на право оренди державного  

нерухомого майна, що відбувся 18.09.2015 
За результатами конкурсу на право оренди державного нерухомого 

майна – нежитлового приміщення загальною площею 19,0 м2 у підвалі 
навчального корпусу ЛНУ ім. І. Франка за адресою: м. Львів, вул. Січових 
Стрільців, 19, що перебуває на балансі Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка, конкурсною комісією прийнято рішення 
про укладення договору оренди з переможцем конкурсу – ФОП Хлусом 
Андрієм Миколайовичем.

інформація 
рв фдму по сумській області про підсумки конкурсу  

на право оренди нерухомого державного майна
Переможцем конкурсу на право оренди нерухомого державного 

майна – нежитлового приміщення площею 27,9 м2 на першому поверсі 
двоповерхової адміністративної будівлі (пам’ятки архітектури, історії 
місцевого значення «Друкарня») за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 2, 
що перебуває на балансі Управління інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації та на-
лежить до сфери управління Сумської обласної державної адміністрації, 
визнано Благодійну організацію «Громадський фонд «СУМИ».

інформація 
рв фдму по харківській області про підсумки  

конкурсу на право оренди нерухомого  
державного майна, що відбувся 22.09.2015 

Переможцем конкурсу на право оренди державного майна – не-
житлового приміщення – кімната № 1 на першому поверсі 2-по вер-
хової адміністративної будівлі, інв. № 083, загальною площею 14,8 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі Дер-
жавного підприєм ства Міністерства оборони України Харківської контори 
матеріаль но-тех нічного забезпечення, визнано ТОВ «НВП «ЛАУРИТ».

Переможцем конкурсу на право оренди державного майна – час-
тини нежитлового приміщення кабелевідмоточного цеху на першому 
поверсі одноповерхової виробничої будівлі, інв. № 008, загальною 
площею 28,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває 
на балансі Державного підприємства Міністерства оборони України 
Харківської контори матеріально-технічного забезпечення, визнано  
ТОВ «НВП «ЛАУРИТ».

Переможцем конкурсу на право оренди державного майна – нежитло-
вих приміщень – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5 на 2-му поверсі 5-поверхового навчаль-
ного корпусу, літ. А-5, пам'ятка архітектури, інв. № 10300010, реєстровий  
№ 0207151.27.ШЕРШХХ033, загальною площею 93,1 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Революції, 16, що перебувають на балансі Харківського 
національного університету міського господарства імені О. М. Бекето-
ва, визнано ППФ «МРІЯ».

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

оренди нерухомого державного майна
За результатами конкурсу з визначення орендарів державного не-

рухомого майна, проведеного 26.08.2015, на право укладення догово-
рів оренди, що перебуває на балансі ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана», конкурсною комісією 
прийнято рішення укласти договори оренди з:

ТОВ «Перша Чарівна Скриня» на:
нерухоме майно площею 2,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Мельни-

кова, 81 (на першому поверсі ліворуч від головного входу навчального 
корпусу № 5);

нерухоме майно площею 2,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 49г (на першому поверсі ліворуч від головного входу навчально-
го корпусу № 3);

оГоЛоШеннЯ Про ПроВеДеннЯ КонКУрСіВ нА ПрАВо оренДИ мАЙнА

⇒

одеська оБласТь
оголоШення  

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн.

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України 

01127799, Одеська національна морська академія, 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 
8, тел. (048) 777-57-74

Нежитлові приміщення першого поверху одноповерхової 
будівлі прохідної біля учбового корпусу № 3

01127799.1.ТЦАТШО028 м. Одеса, вул. Ді-
дріхсона, 13

23,8 148 409,00 1 рік Розміщення офіса

2 Міністерство освіти 
і науки України

02071079, Одеський національний економічний університет, 65082, м. Одеса, 
вул. Преображенська, 8, тел. (048) 723-61-58

Частина торцевої стіни 02071079.1.ЧШКМЧН059 м. Одеса, пров. 
Привокзальний, 2

180,0 388 987,00 1 рік Розміщення реклами

3 Міністерство інфра-
структури України 

38727770, Державне підприємство «Адміністрація морських портів України», 01135, 
м. Київ, просп. Перемоги, 14, тел. (048) 729-38-22

Нежитлове приміщення в будівлі АБК на ТВТ 38727770.10ААА.ИГА543 м. Одеса, вул. Ан-
дріївського, 2

9,0 118 800,00 1 рік Розміщення офіса

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, рв фдму по 
одеській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди 
орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». 

 ТерноПільська оБласТь
оголоШення  

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн.

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Тернопільська 
обласна державна 
адміністрація

33866581, Департамент агропромислового розвитку Тернопільської 
обласної державної адміністрації, 46001, вул. Князя Острозького, 14, 
м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-00-92, 52-10-68

Частина нежитлового службового приміщення адмінбудинку, зо-
крема: 2-й поверх адмінбудинку – 18,0 м2; площі спільного корис-
тування – 5,5 м2

33866581.1.ШИВУИЮ039 вул. Князя Острозько-
го, 14, м. Тернопіль

23,5 152 980,00 грн. 2 роки 11 місяців Розміщення офіс-
ного приміщення

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

харківська оБласТь
оголоШення 

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

№ 
з/п 

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн.

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство 
освіти і науки 
України

02071145, Харківська державна академія дизайну 
і мистецтв, 61002, м. Харків, вул. Червонопрапор-
на, 8, тел. (057) 706-15-60

Частина асфальтованого майданчика поряд з 4-поверховим учбо-
вим корпусом, інв. № 10310010, літ. А-4

02071145.1.УОФЛВК035 м. Харків, вул. Червоно-
прапорна, 11

3,0 16 000,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельних автоматів, що 
відпускають продовольчі товари без акци-
зу (продукти харчування та напої)

2 Міністерство 
освіти і науки 
України

02071180, Національний технічний універси-
тет «Харківський політехнічний інститут», 61002, 
м. Харків, вул. Фрунзе, 21, тел. (057) 707-66-00

Нежитлові приміщення – кімн. № 87-1 (3,1 м2), частина кімн. 
№ 87-2 (1,8 м2), кімн. 87-3 (1,3 м2), кімн. 87-5 (24,2 м2) у підвалі 
11-поверхового житлового будинку, інв. № 1032000233, літ. А-11

02071180.1.ДВГЛЛД192 м. Харків, вул. Пушкін-
ська, 74

30,4 108 500,00 2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює про-
даж товарів підакцизної групи

3 Міністерство 
освіти і науки 
України

35429942, Харківський інститут фінансів УДУФМТ, 
61003, м. Харків, пров. Плетнівський, 5, тел. (057) 
731-33-65

Нежитлові приміщення – кімн. № 23, 23а, 23б, 23в, 24а, 25а, IV, 
IV-а, IV-б, 32 на першому поверсі 4-поверхової будівлі учбового 
корпусу, інв. № 10310001, літ. А-4, пам’ятка архітектури

– м. Харків, пров. Плетнів-
ський, 5

109,9 584 000,00 2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює про-
даж товарів підакцизної групи, у навчаль-
ному закладі

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів (обов’язково вказати поштову адресу з індексом заявника, дату та номер газети «відомості приватизації», в якому опублікована інформація про 
об’єкт оренди) приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. харків, вул. гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308, рв фдму по харківській області. У 
разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та кому-
нального майна». За додатковою інформацією слід звертатися у робочі дні та години у відділ оренди РВ ФДМУ по Харківській області (4-й поверх, кімн. 413) або за тел. 705-18-59.

херсонська оБласТь
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2 

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн.

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державна санітарно-епі де-
міо логічна служба України

 38481146, ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр 
Держсанепідслужби України», м. Херсон, вул. Уварова, 3

Нежитлові при-
міщення

38481146.1.НЧИЮЦЛ1244 Херсонська обл., м. Каховка, 
вул. Першотравнева, 32

182,3 – 2 роки 11 місяців Ведення підприємницької діяльності (торгівля ритуальними товара-
ми та надання населенню послуг з поховання)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. херсон, просп. ушакова, 47, рв фдму по херсонській 
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендо-
давець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Черкаська оБласТь
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн.

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфра-
структури України

21389969, Черкаська дирекція УДППЗ «Укрпошта», вул. Байди 
Вишневецького, 34, м. Черкаси, тел. (0472) 37-81-11

Частина нежитлових приміщень бу-
дівлі відділення поштового зв’язку

21560045.2400.АААЖЕК491 вул. 40 років Перемоги, 14, 
м. Сміла, Черкаська обл.

182,7 551 940,00 1 рік Розміщення кафе, що здійснює продаж товарів під-
акцизної групи

2 Державна казначей-
ська служба України

37938738, Управління Державної казначейської служби України 
у Монастирищенському районі Черкаської області, вул. Леніна, 
103, м. Монастирище, Черкаська обл., тел. (04746) 2-36-89

Частина нежитлового приміщення 
одноповерхової будівлі колишнього 
банку «Україна»

37938738.1.АААГБГ994 вул. Леніна, 103, м. Монас-
тирище, Черкаська обл.

4,0 14 700,00 2 роки 11 місяців Розміщення двох банкоматів

3 Міністерство обо-
рони України

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

Нежитлове приміщення частини 
будівлі гаража

33689922.6.ААААЕЖ206 вул. Шевченка, 137, м. Зо-
лотоноша, Черкаська обл.

69,0 61 430,00 2 роки 364 дні Розміщення шиномонтажа (майстерень, що здійсню-
ють технічне обслуговування та ремонт автомобілів)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, м. Черкаси, рв фдму 
по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про 
оренду державного та комунального майна».
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Зам. 5435

нерухоме майно площею 2,0 м2за адресою: м. Київ, вул. Мельни-
кова, 81 (на першому поверсі праворуч від головного входу навчаль-
ного корпусу № 5);

нерухоме майно площею 2,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 49г (на першому поверсі ліворуч від головного входу навчально-
го корпусу № 3);

ФОП Опаріним Олександром Леонідовичем на:
нерухоме майно площею 6,0 м2 за адресою: м. Київ, просп. Пере-

моги, 54/1, (2,0 м2 у вестибулі першого поверху праворуч від голов-

ного входу; 2,0 м2 у коридорі 3-го поверху ліворуч від сходової клітки 
та 2,0 м2 у коридорі першого поверху праворуч від входу – вхід з вул. 
Желябова);

нерухоме майно площею 2,0 м2 за адресою: м. Київ, просп. Пере-
моги, 54/1 (у коридорі першого поверху праворуч від входу – вхід з 
вул. Желябова);

ФОП Ващилком Сергієм Олександровичем на нерухоме майно 
площею 2,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49г (на першому 
поверсі ліворуч від головного входу навчального корпусу № 2);

ФОП Бондаренком Романом Юрієвичем на нерухоме майно площею 
2,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49г (на першому поверсі 
ліворуч від головного входу навчального корпусу № 2).

За результатами конкурсу з визначення орендаря державного не-
рухомого майна площею 1,0 м2, що перебуває на балансі Вищого про-
фесійного училища № 33, за адресою: м. Київ, вул. Дорога Кільцева, 
4а (приміщення теоретичного корпусу) конкурсною комісією прийнято 
рішення укласти договір оренди з єдиним учасником конкурсу – ФОП 
Зровком Іваном Юрієвичем.

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

Продовження. Початок на стор. 2

ПіДСУмКИ
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки  
державного майна, що відбувся 03.09.2015

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки по об’єктах оренди:

частині асфальтного покриття площею 200,0 м2 за адресою: 43000, 
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Софії Ковалевської, 29 визнано ПП 
«ТСА ЗАХІД»;

частині асфальтного покриття площею 150,0 м2 за адресою: 43000, 
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потебні, 56 визнано ПП «ТСА ЗАХІД»;

частині учбового корпусу № 5 (Модуль) площею 710,3 м2 за адре-
сою: 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75 визнано ФОП 
Малащицьку О. Г.;

частині приміщення службово-виробничої будівлі загальною пло-
щею 10,8 м2 за адресою: 44300, Волинська обл., Любомльський р-н, 
с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41 визнано ТОВ «Волинь-
експерт»;

частині приміщення келій колишнього монастиря бернардинів (літ. 
А-3) площею 606,3 м2 за адресою: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, 
просп. Волі, 2 визнано ПП «ТСА ЗАХІД»;

частині приміщення адміністративної будівлі площею 115,8 м2 
за адресою: 44600, Волинська обл., смт Маневичі, вул. 100-річчя Ма-
невич, 29 визнано ТОВ «Волинь-експерт»;

частині Будинку проектних організацій площею 28,9 м2 за адресою: 
43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38 визнано ТОВ 
«Волинь-експерт».

інформація 
рв фдму по донецькій області про підсумки  

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

оцінки майна, що відбувся 03.09.2015
1. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудова-

ного приміщення площею 2,0 м2 коридору першого поверху будівлі 
учбового корпусу № 2, що перебуває на балансі ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, пров. Калініна, 1. Переможець 
конкурсу – ФОП Острик Т. В.

2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 
на першому поверсі будівлі гуртожитку загальною площею 25,1 м2, 
що перебувають на балансі Слов’янського хіміко-механічного техніку-
му. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, 
вул. Карла Маркса, 41. Переможець конкурсу – ФОП Острик Т. В.

3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщен-
ня площею 8,64 м2 першого поверху адміністративної будівлі (літ. А-3) 
(реєстровий № 23977045.30.АААГБД204), що перебуває на балансі 
Управління Державної казначейської служби України у Волновасько-
му районі Донецької області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Доне-
цька обл., м. Волноваха, вул. Леніна, 88. Переможець конкурсу – ТОВ 
«Майнекс».

4. Найменування об’єкта оцінки: частина поверхні даху площею 
30,0 м2 двоповерхової будівлі пожежної частини, що перебуває на ба-
лансі 3 державного пожежно-рятувального загону Головного управлін-
ня Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій об-
ласті. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул. Червонофлотська, 66. Переможець конкурсу – ТОВ «ІЦ «Екскон».

5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 
загальною площею 166,5 м2 з ґанком першого поверху будівлі (реє-
стровий номер 21560045.500.АААЖЖА429), що перебувають на балансі 
Донецької дирекції українського державного підприємства поштово-
го зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька 
обл., м. Добропілля, вул. Гагаріна, 38. Переможець конкурсу – ФОП 
Власенко О. В.

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

які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки майна, що відбувся 03.09.2015

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки майна визнано:

ПП «Бюро незалежних оцінок» (м. Житомир, пров. 3-й Транзитний, 
31) по об’єкту – нежитлових приміщеннях площею 80,6 м2 в основній 
будівлі (літ. В), що перебувають на балансі Житомирської філії кон-
церну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, за адресою: Жи-
томирська обл., Черняхівський р-н, с. Андріївка, 151-й км автодороги 
«Виступовичі-Могилів-Подільський»;

ТОВ багатопрофільну фірму «Консул ЛТД» (м. Житомир, вул. Войко-
ва, 3) по об’єкту – нежитлових приміщеннях площею 31,3 м2 цокольно-
го поверху адмінприміщення (літ. А) та нежитлового приміщення пло-
щею 7,4 м2 побутово-складських приміщень (літ. В), що перебувають 
на балансі Державної фіскальної служби України та в оперативному 
управлінні (користуванні) Головного управління ДФС у Житомирській 
області, за адресою: м. Житомир, вул. Войкова, 7.

інформація 
рв фдму по Закарпатській області про підсумки конкурcу 

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки майна, що відбувся 03.09.2015

Для проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності:
частини високої відкритої платформи (літ. І) площею 99,0 м2 стан-

ції Іржава, місцезнаходження об’єкта: м. Іршава, вул. Гагаріна, 44, 
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП 
«Експерт-Центр»;

будівлі каси попереднього продажу квитків (літ. Б) загальною пло-
щею 27,4 м2 та бетонного покриття площею 13,16 м2 станції Берегове, 
місцезнаходження об’єкта: м. Берегове, вул. Вокзальна,1,  переможцем 
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г.;

вбудованих приміщень (поз. 10 частина поз. 11) загальною площею 
46,05 м2 у лівому крилі першого поверху пасажирської будівлі з пероном 
та навісом (літ. А) станції Виноградів, місцезнаходження об’єкта: м. Ви-
ноградів, вул. Станційна, 64, переможцем конкурсу визнано суб’єкта 
оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В.;

частини димоходу № 3 висотою 45 м та частини замощення пло-
щею 15,0 м2, прилеглої до нього території котельні, місцезнаходження 
об’єкта: Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вошут, 130, переможцем 
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Байт»;

вбудованих приміщень (поз. 1-4 за планом) загальною площею 
200,2 м2 будівлі складу (літ. А) станції Ужгород, місцезнаходження 
об’єкта: м. Ужгород, вул. Будителів, 3, переможцем конкурсу визнано 
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Байт»;

вигородженої частини вбудованого приміщення вестибуля (поз. 43 
за планом) площею 25,8 м2 – частини берегової пасажирської плат-
форми площею 30,0 м2 (літ. А) станції Королево, місцезнаходження 
об’єкта: Закарпатська обл., Виноградівський р-н, смт Королево, 
вул. Вокзальна,1, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної 
діяльності – ПП «Експерт-Центр»;

вбудованих приміщень (поз. 3, 4, 5, 6) загальною площею 76,5 м2 
першого поверху будівлі вокзалу (літ. А) станції Батьово, місцезнахо-
дження об’єкта: Закарпатська обл., Берегівський р-н, смт Батьово, 
вул. Вошут, 57, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної ді-
яльності – ФОП Мицьо І. В.;

вбудованих приміщень (поз. 1-9 – 1-12) загальною площею 64,71 м2 
першого поверху адміністративної будівлі та гаража (поз. ІІІ) площею 
35,39 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Тячів, 
вул. Жовтнева, 2, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної 
діяльності – ПП «Експерт-Центр».

інформація 
рв фдму по Запорізькій області про підсумки  

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, що відбувся 03.09.2015

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

ПП «Оціночна фірма «Аналітик» на виконання робіт з оцінки об’єкта 
оренди – вбудованого нежитлового приміщення № 1 (кімн. 329) за-
гальною площею 25,0 м2 на третьому поверсі п’ятиповерхового 
інженерно-лабораторного корпусу «А», що перебуває на балансі ДП 
«Український науково-дослідний інститут спеціальний сталей, спла-
вів та феросплавів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, 
вул. Патріотична, 74а;

ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – час-
тини стін п’ятиповерхової адміністративної будівлі (літ. А-5), реєстровий 
№ 01038818.1.АААБЕЕ286, загальною площею 126,0 м2, що перебува-
ють на балансі Запорізького обласного управління водних ресурсів. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 105;

фізичну особу – підприємця Жуган Віру Станіславівну на вико-
нання робіт з оцінки об’єкта оренди – 1/4 частини радіощогли (інв. 
№ 10440030) та нежитлового приміщення № 12 загальною площею 
10,1 м2, будівлі ремонтно-механічної майстерні (Літ. Ж-1), реєстро-
вий номер 01034359.98.ЖГИУДР084, що перебувають на балансі 
Якимівського міжрайонного управління водного господарства Запо-
різького обласного управління водних ресурсів. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Запорізька обл., Якимівський р-н, c. Новоданилівка, 
вул. Леніна, 22/1;

ПП «Оціночна фірма «Аналітик» на виконання робіт з оцінки об’єкта 
оренди – вбудованого нежитлового приміщення на першому повер-
сі навчального корпусу № 2 (літера А-3, приміщення 96) загальною 
площею 3,0 м2, що перебуває на балансі Запорізького національного 
технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запо-
ріжжя, вул. Гоголя, 64.

інформація 
рв фдму по івано-франківській області про підсумки конкурсу 

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 02.09.2015

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пл

о-
щ

а,
 м

2

Адреса об’єкта 
оцінки

Переможець  
конкурсу – СОД

1 Частина приміщення компресорної станції, 
що перебуває на балансі ДП «Івано-Фран ків-
ський котельно-зварювальний завод» 19

8,
8

м. Івано-
Франківськ, 
вул. Хриплин-
ська, 11

ФОП Тарнополь-
ський А. П.

2 Приміщення адмінбудівлі, що перебуває на 
балансі Головного управління статистики в 
Івано-Франківській області 31

,0
4

Івано-Фран ків-
ська обл., м. До-
лина, вул. Пуш-
кіна, 12

ТзОВ «Ека-Захід»

3 Захисна споруда цивільної оборони – схо-
вище № 32066, введене в експлуатацію в 
1975 році, розраховане на 900 осіб, що не 
включене до статутного капіталу ВАТ «Агро-
маш», але перебуває на його балансі

60
6,

0

м. Івано-
Франківськ, 
вул. Височа-
на, 18

Конкурс не відбувся 
у зв’язку з тим, що 
не надійшло жодної 
заяви від СОД для 
участі у конкурсі

4 Захисна споруда цивільної оборони – схо-
вище № 32075, введене в експлуатацію в 
1977 році, розраховане на 1 350 осіб, що не 
включене до статутного капіталу ВАТ «Авто-
ливмаш», але перебуває на його балансі

1 
02

9,
0

м. Івано-
Франківськ, 
вул. Юності, 23

Конкурс не відбувся 
у зв’язку з тим, що 
не надійшло жодної 
заяви від СОД для 
участі у конкурсі

5 Захисна споруда цивільної оборони – схо-
вище № 32076, введене в експлуатацію в 
1983 році, розраховане на 900 осіб, що не 
включене до статутного капіталу ВАТ «Авто-
ливмаш», але перебуває на його балансі

97
2,

0

м. Івано-
Франківськ, 
вул. Юності, 23

Конкурс не відбувся 
у зв’язку з тим, що 
не надійшло жодної 
заяви від СОД для 
участі у конкурсі

інформація  
рв фдму по луганській області про підсумки  

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

оцінки об’єкта оренди, що відбувся 03.09.2015
Вбудоване нежитлове приміщення площею 14,9 м2 першого поверху 

п’ятиповерхової адміністративної будівлі (інв. № 1032004) за адресою: 
Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 275. Переможець – 
ПП «Екорт».

інформація  
рв фдму по львівській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 02.09.2015
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-

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

з ФОП – Горбачовим В. А. на проведення незалежної оцінки об’єкта 
оренди – нерухомого майна загальною площею 20,5 м2, а саме: час-
тини даху площею 10,89 м2 та частини горища площею 9,61 м2 будівлі 
за адресою: Львівська обл., м. Буськ, площа Ринок, 21;

з ФОП – Савицьким Д. К. на проведення незалежної оцінки об’єкта 
оренди – нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі вокзалу 
станції Мшана загальною площею 43,3 м2 за адресою: Львівська обл., 
Городоцький р-н, Мшана, вул. Ю. Миндик, 31в;

з ТзОВ «Національна Компанія «Укрексперт» на проведення неза-
лежної оцінки об’єкта оренди – вбудованого нежитлового приміщення 
загальною площею 70,4 м2 в одноповерховій будівлі гаража за адресою: 
м. Львів, вул. Князя Романа, 5;

з ТзОВ «Експерттранском» на проведення незалежної оцінки об’єкта 
оренди – вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 
43,6 м2 на другому поверсі будівлі виробничих приміщень за адресою: 
м. Львів, вул. Чернівецька, 17б;

з ТзОВ «Експертна група «Богдан» на проведення незалежної оцінки 
об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою – окремого індиві-
дуально визначеного майна – нежитлової будівлі, літ. А -2, загальною 
площею 675,3 м2 за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, просп. 
Шевченка, 3б.

інформація 
рв фдму по Полтавській області про підсумки конкурсу 

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

майна об’єктів оренди, що відбувся 03.09.2015
Переможцями конкурсу визнано:
юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа 

нерухомості» по об’єктах:
частині нежитлового приміщення в будівлі головного корпусу пло-

щею 4,0 м2;
частині нежитлового приміщення в будівлі морфологічного корпу-

су площею 4,0 м2;
частині нежитлового приміщення в будівлі учбово-лабораторного 

корпусу площею 26,2 м2. Місцезнаходження об’єкта: м. Полтава, 
вул. Шевченка, 23. Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська медична 
стоматологічна академія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості 
з метою продовження дії договору оренди;

юридичну особу – ТОВ «Експертсервіс Україна» по об’єкту – при-
міщенню їдальні площею 235,2 м2. Місцезнаходження об’єкта: Пол-
тавська обл., Полтавський р-н, с. Розсошенці, вул. Леніна, 3. Балан-
соутримувач: Східно-українська геофізична розвідувальна експеди-
ція. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення 
договору оренди;

юридичну особу – ПП «Науково-консультаційний Експоцентр» по 
об’єкту – єдиному майновому комплексу Державного підприємства 
«Виробниче об’єднання» Знамя». Місцезнаходження об’єкта: м. Пол-
тава, вул. Автобазівська, 2/9. Балансоутримувач: єдиний майновий 
комплекс Державного підприємства «Виробниче об’єднання» Знамя». 
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації під-
приємства шляхом продажу єдиного майнового комплексу.

інформація 
рв фдму по сумській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки  
об’єктів оренди, що відбувся 02.09.2015

1. Нежитлове приміщення площею 26,8 м2 за адресою: Сумська 
обл., м. Конотоп, вул. Соборна, 23 (балансоутримувач – Конотопська 
районна державна адміністрація Сумської області). Переможець кон-
курсу – СПД ФОП Педченко А. М., м. Суми.

2. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 49,8 м2 
за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів Радченків, 43 (ба-
лансоутримувач – Головне управління статистики у Сумській області). 
Переможець конкурсу – СПД ФОП Педченко А. М., м. Суми.

3. Нежитлове приміщення площею 6,1 м2 за адресою: Сумська обл., 
Глухівський р-н, траса Кіпті-Глухів-Бачівськ, 243-й км + 516 м, МАПП 
«Бачівськ» (балансоутримувач – Державна фіскальна служба України). 
Переможець конкурсу – СПД ФОП Мелашенко М. В., м. Шостка.

інформація 
рв фдму по Тернопільській області про підсумки  

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, що відбувся 03.09.2015

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єктів:

частини даху загальною площею 150,0 м2 адміністративної будівлі, 
що перебуває на балансі Державного підприємства «Тернопільський 
науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», за адресою: 
м. Тернопіль, вул. Лисенка, 20а;

нежитлової будівлі під літ. «А» загальною площею 1 220,8 м2, що пе-
ребуває на балансі Тернопільського національного економічного 
університету, за адресою: м. Тернопіль, вул. Юності, 9 визнано ТОВ 
фірму «Гудвіл».

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта – частини нежитлових примі-
щень першого поверху навчального корпусу № 6 загальною площею 
98,82 м2 (літ. «А», позиції: кухня (1-44) – 23,32 м2; мийка (1-45) – 10,2 м2; 
їдальня (1-46) – 65,3 м2), що перебувають на балансі Тернопільського 
національного економічного університету, за адресою: м. Тернопіль, 
вул. А. Чехова, 8 визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа».

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта – частини нежитлових примі-
щень другого поверху управління статистики (поз 34-35) загальною 
площею 21,7 м2 та частки приміщень спільного користування 4,1 м2, 
що перебувають на балансі Головного управління статистики у Тер-
нопільській області, за адресою: Тернопільська обл., м. Кременець, 
вул. Чорновола, 1а визнано ПП «Експерт-Центр».

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта – частини нежитлового 
службового приміщення адмінбудинку загальною площею 23,5 м2, 
зокрема: другий поверх адмінбудинку – 18,0 м2; площі спільного ко-
ристування – 5,5 м2, що перебуває на балансі Департаменту агропро-
мислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації, 
за адресою: м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 14 визнано ТОВ 
«ЕКФ «Орієнтир-Оцінка».

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлового приміщення (поз. 
1-43) площею 11,3 м2 другого поверху адміністративно-господарської 
будівлі, що перебуває на балансі державного навчального закладу 
«Підволочиський професійний ліцей», за адресою: Тернопільська обл., 
смт Підволочиськ, вул. Д. Галицького, 102 визнано фізичну особу – під-
приємця – суб’єкта оціночної діяльності – Білоус О. І.


