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

у фонді державного майна україни 
за номером телефону 254-29-76 

працює «гаряча лінія».
За номером «гарячої лінії» приймаються телефонні звернення 

заявників та надається інформація щодо структурного підрозділу 
Фонду, до компетенції якого належить питання заявника.

фонд
державного
майна україни

Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua

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

Триває ПередПлаТа  
на офіційне видання фдму

«державний інформаційний бюлетень  
про приватизацію» 

з додатком – газетою

«відомості приватизації»
видання можна ПередПлаТиТи в усіх відділеннях Зв’яЗку україни

необхідні дані ви знайдете в каталозі видань україни 
на іі півріччя 2015 року, с. 111

Індекс та назва видання
Періодич-

ність

Вартість перед-
плати, грн.

3 міс.

22437  
Комплект у складі:
журналу «державний інформацій-
ний бюлетень про приватизацію»  
(укр.). Законодавчі, нормативно-методичні 
та інформаційні матеріали щодо приватизації

4 рази  
на рік

23,37

газети «відомості приватизації» –  
додатка до «Державного інформаційного  
бюлетеня про приватизацію» (укр.).  
Інформація про проведення процедур  
приватизації майна

2 рази
на тиждень

Телефон редакції (044) 200-33-77.

Придбати журнал і газету вроздріб 
можна в книжковому кіоску в приміщенні фдму

(тел. (044) 254-31-57, моб. тел. (067) 933-69-57, Меліхова Ольга Миколаївна)

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

ПіДЛЯГАЮТЬ ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом ПроДАЖУ 
нА АУКЦіоні 

Перелік 
об’єктів державної власності групи а, що підлягають 

приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 30.09.2015 № 1457)

львівська оБласТь
Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних 

об’єктів у складі: адміністративно-виробнича будівля (приміщен-
ня контори та слюсарно-збиральна дільниця), літ. А-2, площею 

інформаційне Повідомлення 
фонду державного майна україни про підсумки  

конкурсу з продажу пакета акцій публічного  
акціонерного товариства «науково-дослідний  

інститут електромеханічних приладів»
Фондом державного майна України підбито підсумки конкурсу 

з продажу пакета акцій ПАТ «Науково-дослідний інститут електро-
механічних приладів», код за ЄДРПОУ 14309824, яке знаходиться 
за адресою: вул. Академіка Кримського, 27, м. Київ, 03680, інфор-
маційне повідомлення про проведення якого було опубліковано 
у додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про при-
ватизацію» – газеті «Відомості приватизації» від 2 вересня 2015 
року № 35 (884).

Конкурс проведено за адресою: вул. Кутузова, 18/9, м. Київ-
133, 01601, Фонд державного майна України.

Переможцем конкурсу визнано Приватне акціонерне то-
вариство «вентиляційні системи».

Пакет містить 24 101 280 шт. акцій, що становить 94,443 % 
статутного капіталу товариства.

Початкова ціна пакета акцій – 15 000 00,00 грн.
ціна продажу пакета акцій – 16 000 000,00 грн.

634,6 м2; будівля заводоуправління (механічна дільниця № 2), літ. 
Б-1, площею 620,5 м2; будівля цеху металоконструкцій, літ. В-1, 
площею 463,5 м2; будівля механічної майстерні (механічна дільни-
ця № 1), літ. Г-1, площею 137,3 м2; будівля побутових приміщень, 
літ. Д-2, площею 446,3 м2; будівля складу литва, літ. Е-1, площею 
86,1 м2; будівля газорозподільного пункту (редуктора), літ. Ж-1, 
площею 5,9 м2; будівля складу ГЗМ, літ. З-1, площею 50,4 м2; бу-
дівля прохідної з воротами та огорожею, літ. Є-1, площею 4,3 м2 
за адресою: 79018, м. Львів, вул. Братів Міхновських, 32а, що пе-
ребуває на балансі Приватного підприємства «ЛьвівІнтерСервіс» 
(код за ЄДРПОУ 33895041) (зберігач).

інформаційне Повідомлення 
фонду державного майна україни про підсумки конкурсу  

з продажу пакета акцій публічного акціонерного  
товариства «український науково-дослідний  

інститут технології машинобудування»
Фондом державного майна України підбито підсумки конкурсу 

з продажу пакета акцій ПАТ «Український науково-дослідний ін-
ститут технології машинобудування», код за ЄДРПОУ 14311577, 
яке знаходиться за адресою: просп. Кірова, 46, м. Дніпропе-
тровськ, 49054, інформаційне повідомлення про проведення яко-
го було опубліковано у додатку до «Державного інформаційного 
бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» 
від 2 вересня 2015 року № 35 (884).

 Конкурс проведено за адресою: вул. Кутузова, 18/9,  
м. Київ-133, 01601, Фонд державного майна України.

Переможцем конкурсу визнано Публічне акціонерне това-
риство «дніпровський завод прокатних валків».

Пакет містить 1 865 303 шт. акцій, що становить 35,266 % ста-
тутного капіталу товариства.

Початкова ціна пакета акцій – 530 000,00 грн.
ціна продажу пакета акцій – 570 000,00 грн.

вінницька оБласТь

інформація 
рв фдму по вінницькій області  

про оголошення конкурсу з відбору  
виконавців робіт із землеустрою

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення до-
кументації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ді-
лянкою (визначення меж земельної ділянки, погодження меж зе-
мельної ділянки з суміжними землекористувачами; закріплення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками 
встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної 
ділянки у державному земельному кадастрі та присвоєння када-
стрового номера; погодження та затвердження документації із 
землеустрою у встановленому порядку, одержання позитивного 
висновку державної експертизи документації із землеустрою; під-
готовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу 
земельної ділянки).

Дані про об’єкти землеустрою: земельна ділянка (для розмі-
щення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних 
послуг та допоміжних операцій), на якій розташований об’єкт 
незавершеного будівництва – модуль, що перебуває на балансі 
управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області, за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, 
смт Стрижавка, вул. Приміська, 6.

орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,12 га (лист Стри-
жавської селищної ради № 561 від 13.05.2015).

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: рішення № 842 
Вінницької обласної ради, 34 сесія VI скликання від 20 березня 
2015 «Про затвердження Програми приватизації об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької об-
ласті на 2015 – 2020 роки».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті про-
ведення робіт із землеустрою: документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), погоджену та затверджену у встановленому поряд-
ку; позитивний висновок державної експертизи документації із 
землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про при-
своєння кадастрового номера земельній ділянці; інші матеріали та 
документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ 
ФДМУ по Вінницькій області конкурсну документацію в за-

печатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, ро-
биться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із зем-
леустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення 
конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з 
їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною про-
позицією. До підтвердних документів, що подаються на кон-
курс, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із зем-
леустрою (відповідно до додатка 2 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 ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юри-
дичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність 
претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до 
виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претен-
дента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на 
виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид до-
кументації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, 
перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік до-
кументів і матеріалів, які будуть представлені за результатами 
виконаних робіт; копії спеціального дозволу на провадження 
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, або відповід-
них допусків до державної таємниці (за необхідності); згода на 
обробку персональних даних (додаток 4 до Положення про кон-
курсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого 
наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) – для фізичних осіб – під-
приємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців 
робіт із землеустрою.

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

конкурс відбудеться 11.11.2015 об 11.00 у рв фдму по 
вінницькій області за адресою: м. вінниця, вул. гоголя, 10.

Конкурсна документація подається до канцелярії регіональ-
ного відділення до 04.11.2015 (включно). Конкурсна комісія пра-
цює за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя,10. Телефон для довідок  
35-26-31.
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фДмУ  повіДомляє

⇒

конкУрСи з віДборУ СУб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

донецька оБласТь
інформація 

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

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

ваного приміщення площею 2,0 м2 першого поверху будівлі еЧ-1, 
що перебуває на балансі Краснолиманської дистанції електропоста-
чання ДП «Донецька залізниця». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Донецька обл., м. Красний Лиман, вул. Кірова, 33. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою пе-
редачі його в оренду.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2015.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудо-

ваного приміщення площею 2,0 м2 першого поверху будівлі дис-
петчерського інформаційного центру, що перебуває на балансі Крас-
нолиманського будівельно-монтажного експлуатаційного управління ДП 
«Донецька залізниця». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., 
м. Красний Лиман, вул. Кірова, 22. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості майна з метою передачі його оренду.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2015.
� 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване при-

міщення площею 6,44 м2 у будівлі залізобетонного копра бага-
токанатного підйому скіпового ствола «Пугачевка», що перебуває 
на балансі ВП «Шахта ім. Ф. Е. Дзержинського» ДП «Дзержинськвугіл-
ля». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Дзержинськ, 
вул. Леніна, 5. Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин-
кової вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати 
з метою продовження договору оренди.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2015.
� 4. Найменування об’єкта оцінки: частина даху площею 25,0 м2 

та частина двору площею 15,0 м2, що перебувають на балансі Дер-
жавного регіонального геологічного підприємства «Донецькгеоло-
гія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Артемівськ, 
вул. Сибірцева, 17. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості майна для розрахунку розміру орендної плати з ме-
тою продовження договору оренди.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної 

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

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну 
виконання робіт.

конкурс відбудеться 22 жовтня 2015 року о 10.00 за адресою: 
м. харків, вул. гуданова, 18, рв фдму по донецькій області.

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

Тел. для довідок (066) 988-91-12.

жиТомирська оБласТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 146,8 м2 на 

першому поверсі будівлі сес (літ. а-1). Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 49. Балан-
соутримувач: Державна установа «Житомирський обласний лабора-
торний центр Держсанепідслужби України» (м. Житомир, вул. Велика 
Бердичівська, 64). Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди.

Дата оцінки: 30.09.2015.
� Об’єкт оцінки № 2: будівля санепідемстанції площею 548,0 м2 

(літ а). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Щорса, 
93. Балансоутримувач: Державна установа «Житомирський облас-
ний лабораторний центр Держсанепідслужби України» (м. Житомир, 
вул. Велика Бердичівська, 64). Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою 
укладення договору оренди.

Дата оцінки: 30.09.2015.
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – 

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

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

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою; копія установчого документа претендента; 
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному 
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту 
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; письмові згоди 
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведен-
ня робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені 

їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів 
оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого 
претенденту Фондом державного майна України; інформація про пре-
тендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його 
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, 
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з 
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо); довідка 
про розрахункові рахунки із зазначенням банківських реквізитів; копія 
свідоцтва про сплату ПДВ (або свідоцтва про сплату єдиного податку); 
один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 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 адре-
сою: м. житомир, вул. 1 Травня, 20, тел. для довідок 42-04-18.

ЗакарПаТська оБласТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина фойє будівлі літ. а' адмін-

корпусу площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська 
обл., м. Мукачеве, вул. Матросова, 32. Телефон: (03131) 2-20-20. Ба-
лансоутримувач: Відокремлений підрозділ Національного університету 
біоресурсів і природокористування України «Мукачівський аграрний 
коледж». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для продовження договору оренди.

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

30.09.2015.
� 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 121-125 

за планом) загальною площею 44,9 м2 на четвертому повер-
сі адмінбудівлі (літ. а). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська 
обл., м. Чоп, вул. Берег, 93. Телефони: 226-22-60, 226-11-64. Ба-
лансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Львівська механізована 
дистанція навантажувально-розвантажувальних робіт» Державного 
територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця». Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовжен-
ня договору оренди.

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

30.09.2015.
�  3. Назва об’єкта оцінки: адмінбудівля літ. «у» площею 

245,5 м2; сторожева літ. «ф» площею 8,7 м2; гараж літ. «х» площею 
321,9 м2 та дворова територія, необхідна для досягнення мети 
найму, площею 3 745,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська 
обл., м. Берегове, вул. Мочолівська, 157. Телефон (03141) 4-20-29. 
Балансоутримувач: Берегівське міжрайонне управління водного гос-
подарства. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для продовження (внесення змін) договору оренди.

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

30.09.2015. 
� 4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення 

коридору поз. іі площею 3,42 м2 першого поверху будівлі (літ. а) 
навчального корпусу економічного факультету двнЗ «ужгород-
ський національний університет». Місцезнаходження об’єкта: За-
карпатська обл., м. Ужгород, пл. Народна, 3. Телефон (03122) 3-51-71. 
Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продо-
вження договору оренди.

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

30.09.2015.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 

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

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

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

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

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

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 
до Положення); копія установчого документа претендента; копії ква-
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та 
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку 
майна; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре-
тенденту Фондом державного майна України; письмові згоди оцінюва-
чів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх осо-
бистими підписами (у тому числі тих, що працюють за сумісництвом), 
а також копії кваліфікаційних документів; інформація про претендента 

(документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду 
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра-
цюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з неза-
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

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

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

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

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

інформація 
рв фдму по Закарпатській області про оголошення конкурсу 

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

� Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи а – 
комплекс будівель у складі: адмінбудівля та котельня (літ. а-а-1) 
загальною площею 349,3 м2, прохідна (літ. Б) площею 22,0 м2, 
гараж (літ. в) площею 105,7 м2. Місцезнаходження об’єкта: 90200, 
Закарпатська обл., м. Берегове, вул. Шевченка, 49. Балансоутриму-
вач: Головне управління статистики у Закарпатській області. Телефон 
(03122) 3-53-66. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вар-
тості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком: 
основних засобів – 3.

Балансова залишкова вартість: основних засобів – 0 грн. 00 коп. 
станом на 31.08.2015.

Розмір земельної ділянки (ділянок): орієнтовно 0,1271 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Закарпатська 

обл., м. Берегове, вул. Шевченка, 49. Цільове призначення земель-
ної ділянки (ділянок): для діяльності у сфері статистки та соціології. 
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування 
земельною ділянкою Головне управління статистики у Закарпатській 
області.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2015.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регіональне відділення фонду державного  
майна україни по м. києву

оголоШує конкурс
на заміщення вакантної посади головного спеціаліста  

відділу діловодства та контролю
Вимоги до кандидатів: громадянство України; повна вища освіта відповідного професійного спря-

мування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи за фахом на держав-
ній службі не менш як рік, в інших сферах управління – не менш як 3 роки; знання основних принципів 
роботи на комп’ютері.

Згідно з чинним порядком заміщення посад державних службовців конкурсанти складають іс-
пит на знання Конституції України, законів України «Про державну службу», «Про запобігання ко-
рупції».

Для участі в конкурсі подаються: заява про участь у конкурсі; особова картка (форма П-2ДС); авто-
біографія; копія паспорта; копії документів про освіту; дві фотокартки розміром 3 х 4 см; декларація 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік; медична довідка 
про стан здоров’я (форма № 133/0).

документи подаються за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г упродовж одного місяця 
з дня опублікування оголошення про конкурс.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна отримати за телефоном 281-00-40.

регіональне відділення фонду державного  
майна україни по м. києву

оголоШує конкурс
на заміщення 2 (двох) вакантних посад провідного спеціаліста  

відділу контролю за договорами оренди державного майна
Вимоги до кандидатів: громадянство України; повна вища освіта відповідного професійного спря-

мування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи за фахом на держав-
ній службі не менш як рік, в інших сферах управління – не менш як 3 роки; знання основних принципів 
роботи на комп’ютері.

Згідно з чинним порядком заміщення посад державних службовців конкурсанти складають іспит на 
знання Конституції України, законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

До участі в конкурсі подаються: заява про участь у конкурсі; особова картка (форма П-2ДС); авто-
біографія; копія паспорта; копії документів про освіту; дві фотокартки розміром 3 х 4 см; декларація 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік; медична довідка 
про стан здоров’я (форма № 133/0).

документи подаються за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г упродовж одного місяця 
з дня опублікування оголошення про конкурс.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна отримати за телефоном 281-00-40.

Продовження рубрики на стор. 6
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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: нежитлове приміщення № 3 (у складі 

частин приміщень з № 1 до № 6, коридору I) підвального повер-
ху дев’ятиповерхового гуртожитку (літ. а-9) загальною площею 
110,3 м2, що перебуває на балансі ДНЗ Дніпрорудненський професій-
ний ліцей. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпрорудне, просп. Ен-
тузіастів, 15. Місцезнаходження балансоутримувача: 71630, м. Дніпро-
рудне, просп. Ентузіастів, 25. Контактний телефон (06175) 7-63-77.

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: нежитлове приміщення № 3 першого 

поверху триповерхової адміністративної будівлі (літ. Б-3) загаль-
ною площею 15,9 м2, що перебуває на балансі Головного управління 
статистики у Запорізькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Запорізька обл., м. Токмак, вул. Радянська, 230. Місцезнаходження 
балансоутримувача: 69600, м. Запоріжжя, просп. Леніна, 75. Контак-
тний телефон (061) 787-50-52.

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.
� 3. Назва об’єкта оцінки: будівля зварювального цеху (літ. в), 

реєстровий номер 1239559.95ааББаа791, площею 295,8 м2, 
яка не увійшла у процесі приватизації до статутного капіталу ЗАТ «За-
поріжбуд». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Екс-
пресівська, 28.

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.
� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення чотириповер-

хової будівлі загальною площею 77,1 м2, а саме: нежитлові примі-
щення, вбудовані в цокольний поверх будівлі (літ. А-4, приміщення 2, 
частина приміщення VII), площею 13,6 м2; нежитлові приміщення, вбу-
довані в перший поверх будівлі (літ. А-4, приміщення 1, частини примі-
щення з № 4 до № 6 включно площею 53,5 м2, у спільному користуванні 
частини приміщень з № 1 до № 3 включно площею 10,0 м2), що пере-
бувають на балансі Запорізької дирекції Українського державного під-
приємства поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Запорізька обл., м. Гуляйполе, вул. Шевченка, 16. Місцезнахо-
дження балансоутримувача: 69005, м. Запоріжжя, просп. Леніна, 133. 
Контактний телефон (0612) 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.
� 5. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового 

приміщення № 53 загальною площею 4,0 м2 першого поверху 
будівлі (літ. а-11), реєстровий номер 02360576.31.аадее9194, 
що перебуває на балансі Головного управління статистики у Запорізькій 
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Ле-
ніна, 75. Місцезнаходження балансоутримувача: 69600, м. Запоріжжя, 
просп. Леніна, 75. Контактні телефони: (061) 228-17-33, 228-18-06, 
(095) 181-78-50, (050) 420-10-03.

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

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

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2015.
� 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення та площі за-

гального користування адміністративної будівлі (літ. а-8; а2-3; 
а3-2), інв. № 5973/4 (4117), загальною площею 225,2 м2, а саме: 
нежитлове приміщення четвертого поверху № 402 площею 17,6 м2; 
нежитлові приміщення п’ятого поверху з № 501 до № 507 включно, 
№ 509, 510, 513, 514 площею 189,0 м2; площа загального користуван-
ня – 18,6 м2, що перебувають на балансі Відокремленого підрозділу 
«Запорізька АЕС ДП НАЕК «Енергоатом». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Курчатова, 11. Місцезна-
ходження балансоутримувача: 71500, Запорізька обл., м. Енергодар, 
МСП 608. Контактний телефон (06139) 5-38-78.

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.
� 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 233 п’ятого 

поверху п’ятиповерхової адміністративної будівлі (літ. а-5) за-
гальною площею 30,3 м2, що перебуває на балансі Запорізького 
обласного управління водних ресурсів.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 105.
Місцезнаходження балансоутримувача: м. Запоріжжя, просп. Ле-

ніна, 105.
Контактний телефон (061) 62-41-94.
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)  
226-07-69, відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2015.
� 8. Назва об’єкта оцінки: частина замощення I загальною пло-

щею 60,0 м2, що перебуває на балансі Запорізької дирекції УДППЗ 
«Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Бі-
логірська, 49.

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

Контактний телефон: (061) 233-20-72.
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.
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).

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції 
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт, 
який не повинен перевищувати 5 календарних днів.

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

Конкурсну документацію слід подавати до сектору діловодства РВ 
ФДМУ по Запорізькій області (кімн. 9) до 16.10.2015 (включно).

конкурс відбудеться у рв фдму по Запорізькій області 
22.10.2015 о 10.00 за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Пере-
моги, 50, кімн. 35. Телефони для довідок: (061) 226-07-53 (56).

кіровоградська оБласТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення фойє площею 

2,0 м2 у навчальному корпусі закладу. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Кіровоград, пл. Дружби Народів, 2. Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
розміру орендної плати при укладенні договору оренди. Балансо-
утримувач: державний вищий навчальний заклад «Кіровоградський 
будівельний коледж».

Орієнтовна дата оцінки – 31.10.2015.
Площа земельної ділянки: 221,31 м2.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, пл. Друж-

би Народів, 2.
� 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 4,0 м2 

на першому поверсі вестибуля навчального корпусу № 1. Місце-
знаходження об’єкта оцінки: м. Кіровоград, просп. Університетський, 
8. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати при продовженні до-
говору оренди. Балансоутримувач: Кіровоградський національний 
технічний університет.

Орієнтовна дата оцінки – 31.10.2015.
Площа земельної ділянки: 14,48 м2.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, просп. Уні-

верситетський, 8.
� 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 34,0 м2 

на першому поверсі вестибуля навчального корпусу № 1. Місце-
знаходження об’єкта оцінки: м. Кіровоград, просп. Університетський, 
8. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати при продовженні до-
говору оренди. Балансоутримувач: Кіровоградський національний 
технічний університет.

Орієнтовна дата оцінки – 31.10.2015.
Площа земельної ділянки: 123,2 м2.
Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, просп. Уні-

верситетський, 8.
�  4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

12,1 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Га-
гаріна, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати при укладенні 
договору оренди. Балансоутримувач: Управління Державної казначей-
ської служби України Онуфріївському районі Кіровоградської області.

Орієнтовна дата оцінки – 31.10.2015.
Площа земельної ділянки: 36,67 м2.
Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл., 

смт Онуфріївка, вул. Гагаріна, 1.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), про-

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

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

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

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

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

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

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

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

Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по Кіровоград-
ській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 801 до 
17.15 19.10.2015 включно.

конкурс відбудеться у рв фдму по кіровоградській облас-
ті 23 жовтня 2015 р. о 8.00 за адресою: 25009, м. кіровоград, 
вул. глинки, 2, кімн. 708. Телефон для довідок (0522) 33-23-38.

луганська оБласТь
інформація 

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

до проведення оцінки об’єктів оренди
� 1. Найменування об’єкта оцінки: частина вбудованого нежит-

лового приміщення на першому поверсі чотириповерхової будів-
лі лабораторного корпусу (інв. № 10311002) загальною площею 
20,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Сєве-
родонецьк, вул. Донецька, 41. Балансоутримувач: Східноукраїнський 
національний університет імені Володимира Даля. Мета оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження терміну 
дії договору оренди.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2015.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі-

щення на першому поверсі двоповерхової будівлі (інв. № 4967) 
площею 23,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., 
Станічно-Луганський р-н, ст. Вільхова, вул. Свердлова, 35а. Балансо-
утримувач: Луганська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження терміну 
дії договору оренди.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2015.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.

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 у Міністерстві юстиції України 
19.09.2011 за № 1096/19834.

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

що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оці-
нювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оціню-
вачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру 
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
Фонду державного майна України від 10.06.2013 № 796 і зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469; до-
свіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема 
подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх осо-
бистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди 
оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяль-
ності до виконання робіт з оцінки майна.

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Луганській об-
ласті 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; копія установчого документа претендента; копії 
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та 
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку 
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претен-
дентом 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, ви-
даного 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 неза-
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті та має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції 
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт 
(для об’єктів нерухомого майна – не більше 5 днів; для цілісних май-
нових комплексів – 15 – 20 днів).

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

конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї ін-
формації о 10.00 у рв фдму по луганській області за адресою: 
93404, луганська обл., м. сєверодонецьк, вул. леніна, 32а.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу інформатики, 
звітності та діловодства РВ ФДМУ по Луганській області не пізніше 
ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкур-
су (включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, 
вул. Леніна, 32а.

Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

львівська оБласТь
інформація 

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

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

� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення 
№ 28 загальною площею 15,9 м2 на другому поверсі триповерхо-
вої будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Ми-
колаїв, бульв. Проектний, 1. Балансоутримувач: Головне управління 
статистики Львівської області. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 
укладення договору оренди.

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

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Мико-
лаїв, бульв. Проектний, 1.

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

� 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення 
площею 12,2 м2 на цокольному поверсі гуртожитку. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпинця, 27. Балансоутриму-
вач: НУ «Львівська політехніка». 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. Карпинця, 27.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2015 

(орієнтовно).
� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщен-

ня загальною площею 19,5 м2 на першому поверсі адміністра-
тивного корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., 
м. Трускавець, вул. Городище, 6. Балансоутримувач: Спеціалізований 
Трускавецький санаторій «Батьківщина». Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 
метою укладення договору оренди.

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

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Труска-
вець, вул. Городище, 6.

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, затвердженого 
наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834 (далі – Положення).

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

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

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів 
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, ви-
даними відповідно до Порядку 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 кваліфіка-
ційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких 
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; 
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту 
Фондом державного майна України; письмові згоди оцінювачів, яких буде 
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна 
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх особистими підписами, 
а також копії кваліфікаційних документів; інформація про претендента 
(документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду 
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працю-
ють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної 
оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

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



4

7 жовтня 2015 року № 43 (892)

⇒

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.

одеська оБласТь
інформація 

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

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

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

№ 
з/п

Найменування об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач

Заплано-
вана дата 

оцінки
1 Нежитлове приміщення 

першого поверху літ. А, інв. 
№ 01020001

14,5 м. Одеса, вул. Люст-
дорфська дорога, 
217

ДУ «Одеська міська 
лікарня ветеринар-
ної медицини»

30.09.15

2 Нежитлові приміщення 
будівлі пасажирського па-
вільйону

145,0 м. Одеса, пляж «Ар-
кадія», 3/1

Державне підпри-
ємство «Одеський 
морський торго-
вельний порт»

30.09.15

3 Нежитлові приміщення служ-
бової будівлі: з вбу до ва-
ною ТП 4010, інв. № 21461 
(50,4 м2), з вбудованою ТП 
4012, інв. № 21459 (109,3 м2), 
з вбудованою ТП 4021, інв. 
№ 21462 (105,1 м2)

264,8 Одеська обл., м. Іллі-
чівськ, вул. Сухоли-
манська, 4б (50,4 м2), 
вул. Сухолиманська, 
22 (109,3 м2), вул. Су-
холиманська, 76а 
(105,1 м2)

Іллічівська філія 
державного підпри-
ємства «Адміністра-
ція морських портів 
України»

30.09.15

4 Частина технічного май-
данчика

7,5 м. Одеса, просп. 
Шевченка, 1

Одеський національ-
ний політехнічний 
університет

30.09.15

5 Нежитлові приміщення 
службової будівлі другої про-
хідної, інв. № 11121

101,8 Одеська обл., м. Іл-
лічівськ, вул. Пра-
ці, 6

Іллічівська філія 
ДП «Адміністрація 
морських портів 
України»

30.09.15

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

№ 
з/п

Найменування об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Запланована 

дата оцінки
1 Нежитлове приміщення на 

першому поверсі будівлі 
поштового зв’язку № 5 
(інв. № 150004)

11,7 Одеська обл., 
м. Котовськ, 
вул. Комсомоль-
ська, 165

Українське державне 
підприємство по-
штового зв’язку 
«Укрпошта»

30.09.15

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

ної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за 
№ 1096/19834, (далі – Положення) документація подається претен-
дентом в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що 
містяться в конверті. До підтвердних документів належать:

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

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

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

У випадку неукладення договору на проведення оцінки з перемож-
цем конкурсу або його відмови від виконання робіт за договором на 
підставі п. 3.7 Положення Комісія може визначати учасника конкурсу, з 
яким може бути укладено договір на проведення оцінки майна.

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

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

ПолТавська оБласТь
інформація 

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

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

� Назва об’єкта: три нежитлові будівлі та пробивний колодязь. 
Місцезнаходження об’єкта: с. Крива Руда, Семенівський р-н, Полтав-
ська обл. Балансоутримувач: ПСП «СС «Криворудська».

Мета оцінки: визначення розміру збитків, завданих державі.
Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 

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

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

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

Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається у окремо запечата-

ному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, 
кошторису витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк вико-
нання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації 
про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу персоналу та 
адміністративно-господарської роботи РВ ФДМУ по Полтавській об-
ласті за адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 401 до 23.10.2015 
включно.

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-
ної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за 
№ 1096/19834, конкурс відбудеться у рв фдму по Полтавській 
області 29.10.2015 о 10.00 за адресою: 36014, м. Полтава, 
вул. леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн. 404. Телефон для довідок 
(05322) 2-89-58.

рівненська оБласТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єкта аукціону
� Найменування об’єкта оцінки: будівля овочесховища загаль-

ною площею 104,5 м2 разом із земельною ділянкою. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Острозький р-н, с. Оженин, 
вул. Заводська, 1ж. Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (початкової ціни) про-
дажу об’єкта разом із земельною ділянкою на аукціоні.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,0958 га.
Місцерозташування земельної ділянки: Рівненська обл., Острозький 

р-н, с. Оженин, вул. Заводська, 1ж.
Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та екс-

плуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд під-
приємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (для 
обслуговування будівлі овочесховища).

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –.
Запланована дата оцінки: 30.09.2015.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 

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

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

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

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до 
додатка 2 до Положення); копія установчого документа претендента; 
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному 
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту 
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залу-
чено до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку 
майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфіка-
ційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної ді-
яльності, виданого Фондом державного майна України; інформація про 
претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо 
його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оціню-
вачів, які працюють у штатному складі та додатково залучаються ним, з 
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції 
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт 
(у календарних днях).

конкурс відбудеться в рв фдму по рівненській області 23 жов-
тня 2015 року о 10.00 за адресою: 33028, м. рівне, вул. 16 лип-
ня, 77.

Документи на участь у конкурсі приймаються до регіонального від-
ділення за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкур-
су (включно) за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон 
для довідок 22-79-40. 

сумська оБласТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
� Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового примі-

щення площею 12,0 м2 (балансоутримувач – Сумський національ-
ний аграрний університет). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 40021, 
м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160. Мета проведення незалеж-
ної оцінки – оренда.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2015.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення 

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

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

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

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів 
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, ви-
даними відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у 
Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду дер-
жавного майна України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283; досвіду суб’єкта 
оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного 
майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого 
досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оціню-
вачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до 
виконання робіт з оцінки майна; у разі проведення підприємством ді-
яльності, пов’язаної з державною таємницею, спеціального дозволу на 
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого 
суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у 
трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються 
ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншо-
му суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідною угодою буде за-
лучено до виконання робіт, пов’язаних з державною таємницею.

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

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

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

Конкурсна пропозиція претендента на кожний об’єкт подається 
окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, 
що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо вартості ви-
конання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а 
також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації 
про проведення конкурсу. На конверті слід зробити відмітку «На кон-
курс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву 
об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта 
господарювання, який подає заяву.

конкурс відбудеться 21 жовтня 2015 року о 10.00 за адресою: 
м. суми, вул. харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5.

Кінцевий термін подання конкурсної документації – 15 жовтня 2015 
року (включно).

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: частина нежитлового приміщення 

площею 20,6 м2 будівлі, що перебуває на балансі Тернопільської  
дирекції УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
с. Семе нів, Теребовлянський р-н, Тернопільська обл. Мета проведен-

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

Основні види продукції (послуг), що виробляється: –.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.09.2015 – 

188,89 грн.
Дата оцінки – 30.09.2015.
�  2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 

40,6 м2 на цокольному поверсі чотириповерхового корпусу № 2 
Тнеу, що перебуває на балансі Тернопільського національного еко-
номічного університету, за адресою: вул. Гетьмана Мазепи, 3, м. Тер-
нопіль. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Гетьмана Мазепи, 3, 
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 об’єкта оцінки станом на 31.08.2015 – 

7 323,43 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.

херсонська оБласТь
інформація 

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

до проведення оцінки державного майна
� Об’єкт оцінки: вбудоване нежитлове приміщення загальною 

площею 18,11 м2 на дев’ятому поверсі та частина даху загальною 
площею 15,0 м2 будівлі гуртожитку № 6, що обліковуються на балан-
сі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за адресою: 
м. Херсон, вул. Садова, 17а.

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 в 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’єкту 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.

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

до проведення оцінки державного майна
� 1. Об’єкт оцінки: приміщення № 1-4; 1-5; 1-6; 1-7 загальною 

площею 21,34 м2 у будівлі поштового відділення (літ. а), що пере-
бувають на балансі Херсонської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адре-
сою: Херсонська обл., Великоолександрівський р-н, с. Нова Кубань, 
пл. Перемоги, 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні 
договору оренди.



5

7 жовтня 2015 року№ 43 (892)
⇒

Запланована дата оцінки: 30.09.2015.
� 2. Об’єкт оцінки: приміщення № 2 (кімн. № 2-1; 2-2; 2-3; 2-4; 

2-5; 2-6) загальною площею 88,4 м2 в адміністративній будівлі (літ. 
а), що перебуває на балансі Херсонської дирекції УДППЗ «Укр пошта», 
за адресою: Херсонська обл., Каховський р-н, с. Чорнянка, вул. Леніна, 
58. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.09.2015.
� 3. Об’єкт оцінки: кімната № 11 (перший поверх) та кімната 

№ 19 (другий поверх) загальною площею 45,8 м2 в адміністра-
тивній будівлі, що перебувають на балансі Херсонської дирекції 
УДППЗ «Укр пошта», за адресою: Херсонська обл., смт Новотроїцьке, 
вул. Леніна, 94. 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), 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’єктах 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 державної власності для відчуження.
� Назва об’єкта оцінки № 1: вбудовані приміщення площею 

17,0 м2 та 15,8 м2 на п’ятому поверсі адміністративного будинку. 
Балансоутримувач – Хмельницьке обласне управління водних ресурсів. 
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Соборна, 29.

Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
� Назва об’єкта оцінки № 2: вбудоване приміщення загальною 

площею 8,5 м2 в адмінбудівлі. Балансоутримувач – Хмельницький 
науково-дослідний центр продуктивності АПК. Місцезнаходження 
об’єкта: м. Хмельницький, пров. 1-й Мирний, 21.

Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для продовження договору оренди.
� Назва об’єкта оцінки № 3: вбудоване приміщення загальною 

площею 14,6 м2. Балансоутримувач – Хмельницька дирекція УДППЗ 
«Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Летичів-
ський р-н, с. Головчинці, вул. Шевченка, 55.

Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
� Назва об’єкта оцінки № 4: вбудоване приміщення загальною 

площею 20,5 м2 будівлі сільського відділення поштового зв’язку. 
Балансоутримувач – Хмельницька дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцез-
находження об’єкта: Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Вербка.

Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
� Назва об’єкта оцінки № 5: вбудовані приміщення загальною 

площею 378,8 м2 у підвалі двоповерхової будівлі. Балансоутриму-
вач – ТДВ «Хмельницький завод будівельних матеріалів». Місцезнахо-
дження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 147.

Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
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.

Черкаська оБласТь
інформація 

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

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

вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення догово-
ру оренди.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

1 Частина кімнати відпо-
чинку для відвідувачів 
на КПП

1,0 м. Черкаси, 
вул. Онопрієн-
ка, 8

Черкаський інститут пожежної 
безпеки імені Героїв Чорноби-
ля Національного університету 
цивільного захисту України

30.09.15

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

2 Частина нежитлового 
приміщення на першому 
поверсі двоповерхової 
цегляної будівлі колиш-
нього банку «Україна»

2,0 Черкаська 
обл., м. Канів, 
вул. Шевчен-
ка, 6

Територіальне управління 
Державної судової адміні-
страції України у Черкаській 
області

30.09.15

� 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості майна об’єктів приватизації.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Адреса об’єкта оцінки Спосіб при-

ватизації
Дата 

оцінки
1 Об’єкт державної власності групи 

Ж – база відпочинку (будиночки 
літ. Я-1, я; Ш-1)

19622, Черкаська обл., 
Черкаський р-н, с. Сокирне, 
вул. Придніпровська, 65

Викуп 30.09.15

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

діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270, до-
кументація подається претендентом в запечатаному конверті з описом 
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно 
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності». 
До підтвердних документів належать:

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

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

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

Останній день подання заяв – 16 жовтня 2015 року.
конкурс відбудеться 22 жовтня 2015 року о 10.00 у рв фдму 

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

Чернігівська оБласТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2 Балансоутримувач Місцезнахо-
дження об’єкта

Дата 
оцінки

1 Прибудова до будівлі Інсти туту 
історії, етнології та правознав-
ства ім. О. М. Лаза ревського

26,7 Чернігівський національ-
ний педагогічний універ-
ситет ім. Т. Г. Шевченка

м. Чернігів, 
просп. Миру, 
13 

30.09.15

2 Нежитлове приміщення на 
першому поверсі чотириповер-
хової будівлі гуртожитку № 2

61,7 Ніжинський державний 
університет ім. М. 
Гоголя

Чернігівська 
обл., м. Ніжин, 
пл. І. Франка

30.09.15

Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей 
оренди.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2 Балансоутримувач Місцезнаходження 
об’єкта

Дата 
оцінки

1 Нежитлове приміщення 
на другому поверсі 
триповерхової будівлі 
учбового корпусу

14,87 Прилуцький агротех-
нічний коледж

Чернігівська обл., 
м. Прилуки, вул. Київ-
ська, 178 

30.09.15

2 Нежитлове приміщення 
будівлі відділення по-
штового зв’язку

26,9 Чернігівська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта»

Чернігівська обл., 
м. Ічня, вул. Леніна, 26

30.09.15

3 Нежитлове підвальне 
приміщення адміністра-
тивної будівлі

36,7 Прилуцька об’єднана 
державна податкова 
інспекція Головного 
управління ДФС у Чер-
нігівській області 

Чернігівська обл., 
м. Прилуки, вул. Київ-
ська, 214

30.09.15

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2 Балансоутримувач Місцезнаходження 
об’єкта

Дата 
оцінки

4 Нежитлове приміщення 
будівлі відділення по-
штового зв’язку

16,1 Чернігівська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта»

Чернігівська обл., Ко-
ропський р-н, с. Крис-
ки, вул. Шевченка, 1

30.09.15

5 Нежитлові приміщен-
ня на першому поверсі 
чоти риповерхової будівлі 
гуртожитку

31,5 ДПТНЗ «Ічнянський 
професійний аграрний 
ліцей»

Чернігівська обл., 
м. Ічня, вул. Воскресін-
ська, 23

30.09.15

6 Адміністративна будів-
ля ВПД 

69,3 Головне управління 
Держсанепідслужби в 
Чернігівській області

Чернігівська обл., 
м. Прилуки, вул. Пуш-
кіна, 49

30.09.15

7 Адміністративна будів-
ля ВПД

129,0 Головне управління 
Держсанепідслужби в 
Чернігівській області

Чернігівська обл., 
м. Ніжин, пл. Гоголя, 7

30.09.15

8 Нежитлове приміщення 
двоповерхової адміні-
стративної будівлі «А-2»

18,3 Головне управління 
Держсанепідслужби в 
Чернігівській області

Чернігівська обл., 
м. Городня, вул. Льо-
нозаводська, 3

30.09.15

9 Нежитлове приміщення 
адмінбудинку 

16,9 Головне управління 
Держсанепідслужби в 
Чернігівській області

Чернігівська обл., 
м. Ічня, вул. Червоних 
партизанів, 22

30.09.15

10 Нежитлове приміщення 
одноповерхового будин-
ку СЕС адмінбудинку

15,2 Головне управління 
Держсанепідслужби в 
Чернігівській області

Чернігівська обл., 
м. Корюківка, вул. Пе-
редзаводська, 8

30.09.15

11 Нежитлові приміщення 
будинку лабораторного 

22,8 Головне управління 
Держсанепідслужби в 
Чернігівській області

Чернігівська обл., 
смт Ріпки, вул. Грици-
ніна, 12

30.09.15

12 Нежитлове приміщення 
будівлі райСЕС 

10,8 Головне управління 
Держсанепідслужби в 
Чернігівській області

Чернігівська обл., 
м. Нов город-Сівер-
ський, вул. Свободи, 15

30.09.15

13 Частина гаража 17,5 Головне управління 
Держсанепідслужби в 
Чернігівській області

Чернігівська обл., 
м. Носівка, вул. Шев-
ченка, 1

30.09.15

14. Нежитлове приміщення 
будівлі СЕС

9,2 Головне управління 
Держсанепідслужби в 
Чернігівській області

Чернігівська обл., 
м. Носівка, вул. Шев-
ченка, 1

30.09.15

Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей 
оренди.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

м. київ
інформація 

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

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки Площа, м2 Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Орієнтовна 
дата оцінки

1 Частина даху 
та технічного 
поверху

23,1 м2 
(у т. ч. 10,0 м2 

та 13,1 м2)

м. Київ, вул. Іса-
акяна, 18

Науково-дослідний інститут 
українознавства

31.10.15

� 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення догово-
ру оренди.

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2 

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Орієнтовна 

дата оцінки
1 Нежитлове 

приміщення
60,0 м. Київ, 

вул. Клав-
дієвська, 22

Київське вище професійне учили-
ще будівництва і архітектури

30.09.15

2 Нежитлове 
приміщення

22,2 м. Київ, вул. Ло-
моносова, 33/43

ДУ «Національний інститут раку» 30.09.15

3 Нежитлове 
приміщення

100,72 м. Київ, вул. Ме-
дова, 3

Київський національний універси-
тет будівництва та архітектури

30.09.15

4 Нежитлове 
приміщення

52,5 м. Київ, Харків-
ське шосе, 210

Відокремлений структурний підроз-
діл «Міжрегіональний центр профе-
сійної перепідготовки військовос-
лужбовців звільнених у запас» На-
ціонального університету «Одеська 
юридична академія» у м. Києві

30.09.15

5 Нежитлове 
приміщення

43,6 м. Київ, вул. Ва-
сильківська, 1

ДП «Національний центр Олексан-
дра Довженка»

30.09.15

6 Нежитлове 
приміщення

12,7 м. Київ, вул. Ле-
ніна, 36

Бортницьке міжрайонне управління 
водного господарства

30.09.15

7 Нежитлове 
приміщення

17,0 м. Київ, вул. До-
рогожицька, 9

Національна медична академія піс-
лядипломної освіти ім. П. Л. Шупика

30.09.15

� 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2 

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Дата 

оцінки
1 Нежитлове при-

міщення
68,3 м. Київ, вул. Зо-

ологічна, 1
Національний медичний універси-
тет ім. О. О. Богомольця

31.08.15

Продовження таблиці 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

вінницька оБласТь
оголоШення 

 орендодавця – рв фдму по вінницькій 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 економічного 
розвитку і торгівлі України

33323245, державне підприємство «Вінницький завод «Кристал», 
21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, тел.: (0432) 55-54-72, 55-54-71

Нерухоме майно – нежитлове вбудоване приміщення у примі-
щенні № 6 одноповерхового блоку допоміжних цехів (літ. М)

– 21100, м. Вінниця, 
вул. 600-річчя, 21

17,7 75 367,00 2 роки 11 місяців Здійснення проектних та 
вишукувальних робіт

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21100, м. вінниця, вул. гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17,  
факс 56-24-65, рв фдму по вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох 
і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

волинська оБласТь
оголоШення  

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

 Балансоутримувач  
(код за ЄДРПОУ, 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 Міністерство освіти 
і науки України

05477296, Луцький національний технічний університет, Волинська обл., м. Луцьк, 
вул. Львівська, 75, тел. (0332) 77-61-03

Частина учбово-лабораторного корпусу 
(частина будівлі Б-3)

05477296.1.КЯДФМБ007 Волинська обл., м. Луцьк, 
вул. Львівська, 75

3,0 10 791,00  1 рік Розміщення термінала самооб-
слуговування банку

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» 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 над-
ходження 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 звертатись у робочі дні з 8.00 до 17.00 у відділ оренди державного майна РВ ФДМУ по Волинській області за тел.: (0332) 24-80-24, 72-91-14.

дніПроПеТровська оБласТь
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн.

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти і науки України 00129337, Дніпродзержинський енергетичний технікум, м. Дніпродзер-
жинськ, вул. Енергетиків, 36

Нежитлове при-
міщення

00129337.1.АААККД385 м. Дніпродзержинськ, 
вул. Енергетиків, 36

46,47 311 398,00 2 роки 364 дні Розміщення буфету, що не здійснює про-
даж товарів підакцизної групи 

2 Міністерство освіти і науки України 37664469, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національ-
ний університет», м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду, 11, тел. (056) 409-06-06

Нежитлові вбудовані 
приміщення

Інформація відсутня м. Кривий Ріг, просп. 
Гагаріна, 57

164,7 167 270,00 2 роки 11 місяців Розміщення майстерні, що здійснює техніч-
не обслуговування та ремонт автомобілів 

3 Міністерство освіти і науки України 26461744, Автотранспортний технікум ДВНЗ «Національний гірничий універ-
ситет», м. Дніпропетровськ, просп. Кірова, 111, тел. (0562) 749-63-24

Нежитлове при-
міщення

Інформація відсутня м. Дніпродзержинськ, 
просп. Кірова, 111а

182,0 1 356 290,00 2 роки 364 дні Розміщення громадської організації без 
права проведення комерційної діяльності 

4 Широківська районна державна адмі-
ністрація Дніпропетровської області

00730477, Управління агропромислового розвитку Широківської районної 
державної адміністрації Дніпропетровської області, смт Широке, вул. Леніна, 
115, тел. (05657) 2-14-31

Нежитлове при-
міщення

Інформація відсутня смт Широке, вул. Лені-
на, 115

17,57 22 033,00 2 роки 11 місяців Розміщення суб’єктів господарювання, що 
провадять діяльність у сфері права, бухгал-
терського обліку та оподаткування

5 Міністерство інфраструктури України 3325017, ВСП «Криворізьке будівельно-монтажне експлуатаційне управ-
ління» ДП «Придніпровська залізниця», м. Дніпропетровськ, просп. Карла 
Маркса, 108, тел. (056) 793-47-66

Частина нежитлового 
вбудованого при-
міщення

01073828. 157.АААБЛА771 м. Нікополь, вул. Героїв 
Чорнобиля, 54

2,0 10 605,00 До 31.12.15 Розміщення банкомата

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

02497789, ДП «Дніпроцивільпроект», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна 
Леніна, 29

Вбудоване нежитло-
ве приміщення

02497789.7.ДБЕЦРЕ869 м. Дніпропетровськ, 
вул. Набережна Лені-
на, 29

36,9 290 924,00 2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що 
здійснює проектні, проектно-вишукувальні 
роботи

7 Широківська районна державна адмі-
ністрація Дніпропетровської області

00730477, Управління агропромислового розвитку Широківської районної 
державної адміністрації Дніпропетровської області, смт Широке, вул. Леніна, 
115, тел. (05657) 2-14-31

Нежитлове при-
міщення

Інформація відсутня смт Широке, вул. Лені-
на, 115

45,7 34 847,00 2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна (для 
стоянки власних автомобілів без права 
здійснення підприємницької діяльності з 
ремонту автомобілів) 

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

ЗакарПаТська оБласТь
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по Закарпатській 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 Міністерство 
освіти і науки 
України

02070832, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський націо-
нальний університет», Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Підгірна, 46, 
тел./факс: (03122) 3-33-41

Вигороджена частина приміщення коридору (поз. 
3 за планом) корпусу 2 на першому поверсі бу-
дівлі студентського гуртожитку

02070832.1.ЯНУБФА-091 Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Університетська, 12

33,07  
(6,3 х 5,25)

165 200,00 35 місяців Розміщення пральних ма-
шин та аксесуарів до них

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: м. ужгород, вул. собранецька, 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 
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

київська оБласТь
оголоШення  

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування об’єкта реєстровий номер місцезнаходження площа, м2 вартість згідно з незалежною оцінкою, грн. без ПДВ максимально можливий строк оренди мета використання

1 Державна служба з надзви-
чайних ситуацій України

5 ДПРЗ Головного управління 
ДСНС України у Київській області

Майданчик з гравій-
ним покриттям

3833690.1.ХФАХСК020 Київська обл., м. Бро-
вари, вул. Кірова, 55

 15,0  594 400,00 2 роки 11 місяців Розміщення обладнання оператора телекомунікацій, який 
надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. київ, вул. симона Петлюри, 15, рв фдму по київській 
області. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абзацу третього частини четвертої статті 9 Закону України «Про оренду дер-
жавного та комунального майна».

миколаївська оБласТь
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер 
майна

місцезнахо-
дження

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн.

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій 

38313493, 4 Державна пожежно-рятувальна частина Головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, 54034, м. Миколаїв вул. 3-я Лінія, 29, тел. (0512) 23-20-88 

Частина надбудови адміністра-
тивної будівлі пожежного депо

38313493.1.ААААЖА191 м. Миколаїв, вул. 
3-я лінія, 29, 

4,0 41 698,00 2 роки 11 місяців Розміщення обладнання 
мобільного зв’язку 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: м. миколаїв, вул. Чкалова, 20, рв 
фдму по миколаївській області, 6-й поверх, кімн. 37-38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією слід звертатися за тел.: (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з на-
писом «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».

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 Державна служба з 
надзвичайних ситуацій 
України

08571363, Національний університет цивільного захисту України, 
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94, тел. (057) 715-63-91

Одноповерхова будівля гаражного боксу з підсобними 
приміщеннями, інв. № 10301197

08571363.1.ФХМАУК035 м. Харків, вул. Бавар-
ська, 7

143,5 304 000,00 1 рік Розміщення майстерні, що здій-
снює технічне обслуговування, 
ремонт та мийку автомобілів

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2 

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Дата 

оцінки
2 Частина нежитло-

вого приміщення
2,0 м. Київ, вул. Мель-

никова, 42
Національна телекомпанія України 30.09.15

3 Нежитлове при-
міщення

42,56 м. Київ, просп. 
Перемоги, 50

ДП «Преса України» 30.09.15

4 Нежитлове при-
міщення

74,0 м. Київ, просп. 
Перемоги, 44

ДП «Національна кіностудія 
худож ніх фільмів ім. О. Довженка»

31.10.15

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

заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія 
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних докумен-
тів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено 
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмо-
ві згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до 
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оці-

ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна 
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості 
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особисто-
го досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та 
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі 
подібного майна, тощо).

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

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

конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На 
конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, який відбудеться 23 жовтня 2015 р.».

конкурс відбудеться 23 жовтня 2015 р. об 11.00 у рв фдму 
по м. києву за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для 
довідок 281-00-32.

Документи приймаються до 12.30 19 жовтня 2015 р. за адресою: 
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.

Продовження таблиці

фДмУ  повіДомляє

30 вересня 2015 року у Фонді державного майна України відбуло-
ся засідання постійної конкурсної комісії з проведення конкурсного 
відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору 
економіки на заміщення вакантної посади генерального директора 
ПрАТ «Українська енергозберігаюча сервісна компанія». 

Конкурс на заміщення вакантної посади генерального ди-
ректора ПрАТ «Українська енергозберігаюча сервісна компанія», 
оголошений у газеті «Відомості приватизації» від 05.08.2015 № 31 
(880), визнано таким, що відбувся.

Переможцем конкурсного відбору на заміщення ва-
кантної посади генерального директора ПраТ «українська 
енерго зберігаюча сервісна компанія» визнано Богатиря 
василя михайловича.

Продовження. Початок рубрики на стор. 2
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Продовження таблиці

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

2 Міністерство інфра-
структури України

22721970, ХД УДППЗ «Укрпошта», 61052, м. Харків, пл. Привок-
зальна, 2, тел. (057) 712-46-43, 7125.61

Нежитлове приміщення – кімн. № 9 на першому поверсі 
одноповерхової адміністративної будівлі, інв. № 2800011

21560045.2100.АААЖЕИ741 м. Харків, вул. Котло-
ва, 123

19,0 59 000,00 2 роки 11 місяців Розміщення салону краси

3 Міністерство освіти 
і науки України

02071205, Харківський національний університет імені В. Н. Ка-
разіна, 61022, м. Харків, мкр-н Свободи, 4, тел.: (057) 705-12-47, 
707-52-31, 705-12-53

Частина коридору (кімн. № 35) на першо-
му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 4, 
інв. № 103000117, літ. А-5

02071205.РБНМЛП098 м. Харків, вул. Отакара 
Яроша, 13

2,0 9 100,00 1 рік Розміщення торговельного 
автомата, що відпускає продо-
вольчі товари (вода)

4 Міністерство освіти 
і науки України

02071205, Харківський національний університет імені В. Н. Ка-
разіна, 61022, м. Харків, мкр-н Свободи, 4, тел.: (057) 705-12-47, 
707-52-31, 705-12-53

Частина коридору (кімн. № 7) на першо-
му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 5, 
інв. № 103000118, літ. А-5

02071205.РБНМЛП099 м. Харків, вул. Цілино-
градська, 46

2,0 8 700,00 1 рік Розміщення торговельного 
автомата, що відпускає продо-
вольчі товари (вода)

5 Міністерство освіти 
і науки України

02071205, Харківський національний університет імені В. Н. Ка-
разіна, 61022, м. Харків, мкр-н Свободи, 4, тел.: (057) 705-12-47, 
707-52-31, 705-12-53

Частина коридору (кімн. № 19) на першо-
му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 11, 
інв. № 103000118, літ. А-9

02071205.РБНМЛП096 м. Харків, вул. Отакара 
Яроша, 10

2,0 9 100,00 1 рік Розміщення торговельного 
автомата, що відпускає продо-
вольчі товари (вода)

6 Міністерство освіти 
і науки України

02071205, Харківський національний університет імені В. Н. Ка-
разіна, 61022, м. Харків, мкр-н Свободи, 4, тел.: (057) 705-12-47, 
707-52-31, 705-12-53

Частина коридору (кімн. XXIII) на першому поверсі 
5-поверхової будівлі гуртожитку № 2, інв. № 103000061, 
літ. А-5

02071205.РБНМЛП039 м. Харків, вул. Отакара 
Яроша, 11

2,0 9 100,00 1 рік Розміщення торговельного 
автомата, що відпускає продо-
вольчі товари (вода)

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’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

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

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України 

02125609, Херсонський державний університет, 73000,  
м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27,тел. (0552) 49-21-14

Частина холу 02125609.1.ЦООЖГМ38
481146.1.НЧИЮЦЛ1244

м. Херсон, вул. 40 
років Жовтня, 27 

10,3 – 2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи, у навчальних 
закладах 

2 Міністерство інфра-
структури України

Херсонська філія ДП «Адміністрація морських портів України» 
(Адміністрація Херсонського морського порту), м. Херсон, просп. 
Ушакова, 4, тел. (0552) 32-52-52

Вбудоване нежитлове приміщення на 3-му по-
версі чотириповерхової будівлі блоку службово-
побутових приміщень

– 73000, м. Херсон, 
просп. Ушакова, 4

17,0 – 2 роки 11 місяців Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. херсон, просп. ушакова, 47, рв фдму по херсонській об-
ласті. 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 орендода-
вець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Чернігівська оБласТь
оголоШення 

 орендодавця – рв фдму по Чернігівській області про намір передати в оренду об’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 
інфраструктури 
України

25572588, Чернігівська дирекція Українського державного підприємства поштово-
го зв’язку «Укрпошта», 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 28, тел.: (04622) 4-12-40, 
(0462) 65-12-91 

Нежитлове приміщення першого по-
верху будівлі відділення поштового 
зв’язку 

21560045.2500. АААЖЕК804 Чернігівська обл., смт Ріпки, 
вул. Святомиколаївська, 67

15,4 20 272,53 1 рік Розміщення офіса

2 Міністерство 
інфраструктури 
України

25572588, Чернігівська дирекція Українського державного підприємства поштово-
го зв’язку «Укрпошта», 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 28, тел.: (04622) 4-12-40, 
(0462) 65-12-91

Нежитлове приміщення другого по-
верху будівлі відділення поштового 
зв’язку 

21560045.2500. АААЖЕК901 Чернігівська обл., м. Носів-
ка, вул. Центральна, 18

15,2 23 675,47 1 рік Розміщення побутового 
приміщення роздягальні

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці,  
у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), рв фдму по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. 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».

інФормАЦіЯ реГіонАЛЬнИХ ВіДДіЛенЬ ФДмУ

ЗакарПаТська оБласТь
інформація 

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

розміру орендної плати за принципом аукціону  
на право оренди державного майна

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

� Назва об’єкта та його місцезнаходження: вбудоване примі-
щення (поз. 25 за планом) площею 7,03 м2 на другому поверсі 
адмінбудинку (літ. а) за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський 
р-н, Соломонівська с/р, МАПП «Тиса», буд. 2.

Балансоутримувач: філія «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття» Укра-
їнського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та 
вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс».

Орган управління майном – Міністерство інфраструктури України.
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за ви-

користання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною пла-
тою за базовий місяць оренди – серпень 2015 року, що становить 
1 621,52 грн. (без Пдв); у подальшому орендна плата підлягає коригу-
ванню на щомісячні індекси інфляції; ефективне використання орендо-
ваного майна відповідно до мети використання: розміщення фінансової 
установи (відділення банку); наявність банківської ліцензії; термін дії 
договору оренди – 2 роки 11 місяців; компенсація переможцем конкурсу 
витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди, 
протягом 7 календарних днів після дати затвердження орендодавцем 
результатів конкурсу; переможець конкурсу після отримання проекту 
договору оренди протягом 5 робочих днів повертає орендодавцю під-
писаний договір оренди; протягом місяця після підписання договору 
оренди внести завдаток у розмірі місячної орендної плати; своєчасно 
і у повному обсязі сплачувати орендну плату (щомісяця не пізніше 15 
числа місяця, наступного за звітним місяцем); продовження терміну 
дії договору оренди нерухомого майна здійснюється згідно з чинним 
законодавством; страхування орендованого майна; право орендодав-
ця здійснювати контроль за станом, цільовим використанням об’єкта 
оренди; своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, по-
точний та інші види ремонту орендованого майна. Ця умова договору 
не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого 
майна і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенса-
ції вартості поліпшень; здійснювати витрати, пов’язані з утриманням 
орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання до-
говору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про 
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого 
майна, надання комунальних послуг орендарю, або безпосередньо з 
організаціями, що надають відповідні послуги, та відшкодувати податок 
на землю; нести відповідальність за дотримання правил експлуатації 
інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії на орендованому майні 
згідно із законодавством; орендоване майно не може бути приватизо-
ваним та переданим в суборенду.

Умови конкурсу відповідають умовам Типового договору орен-
ди, затвердженого наказом ФДМУ від 23.08.2000 № 1774 (зі зміна-
ми) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.2000 за 
№ 930/5151.

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

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

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

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

заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації 
про конкурс; пропозиції щодо виконання умов конкурсу (крім розміру 

орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником кон-
курсу в день проведення конкурсу); інформацію про засоби зв’язку з 
ним; відомості про претендента:

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

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

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

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

київська оБласТь
інформація 

рв фдму по київській області про проведення  
конкурсу на право оренди державного майна

� Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлове 
приміщення площею 148,8 м2 за адресою: Київська обл., м. Тетіїв, 
вул. Вишнева, 1.

Балансоутримувач: Головне управління Держсанепідслужби у Київ-
ській області.

Орган управління: Державна санітарно-епідеміологічна служба 
України.

Вартість об’єкта оренди згідно із звітом про оцінку майна на 
30.04.2015 становить 551 900,00 грн. (без урахування ПДВ).

Цільове використання об’єкта оренди: розміщення аптеки, що ре-
алізовуватиме готові ліки.

Орендна ставка: пункт 17 додатка № 2 до Методики розрахунку 
орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвер-
дженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 № 786 
(із змінами), – 8 %.

стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – кві-
тень 2015 року становить 3 679,33 грн. без урахування Пдв. 

Строк оренди – 2 роки 11 місяців.
конкурс буде проведено 28.10.2015 об 11.00 за адресою: 

01032, м. київ, вул. симона Петлюри, 15, рв фдму по київській 
області, реєстрація учасників у кімн. 606. 

Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно 

із зазначеним у публікації.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим викорис-

танням.
3. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту під-

писання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта 
оренди замовнику оцінки (за наявності підтвердних документів).

5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної 
плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом 
місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому, ніж по-
трійна запропонована ним сума місячної орендної плати, до держав-
ного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному 
законодавством.

Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі 
матеріали:

1. Заяву про участь у конкурсі.
2. Пропозиції щодо виконання оголошених та встановлених законо-

давством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім роз-
міру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником 
конкурсу в день проведення конкурсу.

3. Інформацію про засоби зв’язку з ним.
4. Відомості про претендента:

для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження 
представника юридичної особи; посвідченні нотаріусом копії установ-
чих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові 
результати претендента з урахуванням дебіторської та кредиторської 
заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що сто-
совно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу, та належним 
чином оформлену довіреність у випадку здійснення функцій представни-
цтва; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену 
належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого 
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) пода-
ються до РВ ФДМУ по Київській області у конверті з надписом «На 
конкурс» з відбитком печатки претендента із зазначенням назви, пло-
щі та місцезнаходження об’єкта оренди за адресою: 01032, м. Київ, 
вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613, щодня з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – 
з 9.00 до 16.45.

Кінцевий термін приймання РВ ФДМУ по Київській області пропо-
зицій від претендентів – 23.10.2015 включно.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати 
у відділі орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефо-
ном (044) 200-25-26.

Чернівецька оБласТь
інформація 

рв фдму по Чернівецькій області про проведення  
конкурсу на право оренди державного майна 

Орган управління – Міністерство інфраструктури України.
Балансоутримувач – філія УДП «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття» 

(код за ЄДРПОУ 22087987).
�  Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: кабінет 

(1-3) першого поверху адмінбудівлі (літ. а) (реєстровий номер 
21536845.1.ЮкдПнк132) площею 18,4 м2 за адресою: Чернівецька 
обл., Глибоцький р-н, с. Тереблече, вул. Головна, 1н.

 Вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість на 
30.06.2015 становить 97 211,00 грн. без урахування ПДВ.

стартовий розмір орендної плати за базовий місяць – липень 
2015 року за умови використання об’єкта оренди для розміщення  
брокерської контори (орендна ставка 40 %), визначений відповідно до 
вимог чинного законодавства, становить 3 207,96 грн (без Пдв). 

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

користання зазначеного об’єкта оренди порівняно із стартовим розмі-
ром орендної плати; своєчасна сплата орендної плати з урахуванням її 
індексації (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним); забез-
печення сплати орендної плати у вигляді завдатку в розмірі, не меншому, 
ніж орендна плата за базовий місяць оренди, яка сплачується протягом 
місяця з дня укладення договору; належне утримання та використання 
об’єкта оренди за цільовим призначенням; страхування об’єкта оренди 
на суму, не меншу, ніж зазначена у висновку про вартість, на користь 
балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством; 
заборона суборенди та переходу права власності на орендоване майно 
до третіх осіб; збереження орендованого майна, запобігання його по-
шкодженню і псуванню та забезпечення пожежної безпеки; своєчасне 
здійснення за рахунок орендаря капітального, поточного та інших ви-
дів ремонту орендованого майна з дозволу балансоутримувача; об’єкт 
оренди не підлягає приватизації; право балансоутримувача разом з 
орендодавцем здійснювати контроль за станом та цільовим викорис-
танням майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна 
окремого договору про компенсацію плати податку на землю та від-
шкодування комунальних платежів протягом 15 робочих днів після укла-
дення договору оренди; термін оренди – 2 роки 11 місяців; подальше 
продовження терміну дії договору за умови виконання орендарем своїх 
зобов'язань за договором оренди за наявності згоди балансоутримува-
ча та погодження органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди. 
Продовження вказаного договору у визначеному вище порядку можли-
ве за умови якщо інше не буде встановлено законодавством на момент 
закінчення строку дії договору. У разі якщо на момент продовження 
договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш 
як три роки тому для продовження договору оренди провадиться нова 
оцінка об’єкта оренди; зміни до умов договору оренди допускаються за 
взаємної згоди сторін, балансоутримувача та органу, уповноваженого 
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управляти державним майном; у разі припинення або розірвання дого-
вору поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок 
власних коштів, які можна відокремити від орендованого майна не завда-
ючи йому шкоди, визнаються власністю орендаря, а невідокремлювані 
поліпшення – власністю держави і компенсації не підлягають; компен-
сація орендарем витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки 
об’єкта оренди, протягом 5 робочих днів з моменту оголошення його 
переможцем конкурсу та надання орендодавцю на момент укладення 
договору оренди копії підтвердного документа; переможцем конкурсу 
визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну плату при 
забезпеченні виконання інших умов конкурсу; переможець конкурсу 
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 
робочих днів повертає йому підписаний проект договору оренди. Про-
тягом місяця підписати з орендодавцем за участю балансоутримувача 
акт приймання-передання. У разі затримки підписання акта приймання 
передання більше ніж на місяць з моменту підписання договору оренди 
орендар сплачує штраф у розмірі, що дорівнює розміру подвійної оренд-
ної ставки за кожен прострочений місяць з дати підписання договору 
оренди згідно з розрахунком плати за базовий місяць оренди державного 
нерухомого майна, що є невід’ємною частиною договору оренди. Неви-
конання цієї умови є підставою для розірвання договору оренди. 

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

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

представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих 
документів; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію звіту про 
фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і креди-
торської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, 
що стосовно нього не порушено справу про банкрутство.

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або на-
лежним чином оформлена довіреність; завірену належним чином копію 
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декла-
рації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної 
особи – платника єдиного податку.

 Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної 
комісії:

1) заяву про участь у конкурсі;
2) комплект відповідних документів, зазначених в інформації про 

конкурс, які передбачені п. 7.2 Порядку проведення конкурсу на пра-
во оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 
31.08.2011 № 906;

3)  пропозиції щодо виконання умов конкурсу (крім розміру оренд-
ної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу 
в день проведення конкурсу).

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

подаються в запечатаному конверті з написом «На конкурс» із зазна-
ченням об’єкта оренди, підписаному учасником конкурсу з відбитком 
печатки претендента (за наявності).

Кінцевий термін подання заяв та документів для участі у конкурсі – 
за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу, адреса: 58001, м. Чер-
нівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, каб. № 7.

 конкурс з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону відбудеться об 11.00 через 
20 календарних днів з дати опублікування цієї інформації у газеті 
«відомості приватизації» за адресою: м. Чернівці, вул. л. коби-
лиці, 21а, каб. № 3. 

 Допущені для участі у конкурсі учасники або уповноважені особи 
повинні подати конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за 
перший/базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті 
секретарю конкурсної комісії в день проведення конкурсу. Реєстрація 
конкурсних пропозицій завершується за 10 хв. до початку проведен-
ня конкурсу.

 Контактний телефон для довідок 55-42-35.

Чернігівська оБласТь
інформація 

рв фдму по Чернігівській області про проведення  
конкурсу на право оренди державного майна

� Назва об’єкта: нежитлові приміщення будівлі плавального ба-
сейну з допоміжними приміщеннями площею 488,3 м2, у т. ч. при-
міщення першого поверху та підвальні приміщення басейну.

Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Щорса, 18.
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Балансоутримувач: 8 навчальний центр Державної спеціальної 

служби транспорту.
Статус майна: нерухоме майно державної форми власності.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 

30.07.2015 становить 1 189 740,83 грн. без ПДВ.
Основні умови проведення конкурсу:
мета використання – для здійснення діяльності за призначенням 

об’єкта (розміщення плавального басейну); стартовий розмір оренд-
ної плати, розрахований відповідно до Методики розрахунку орендної 
плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої по-
становою КМУ від 04.10.95 № 786, з урахуванням змін та доповнень до 
неї, з використанням орендної ставки 15 % (для здійснення діяльності 
за призначенням об’єкта), за базовий місяць – серпень 2015 р. (без 
Пдв) становить 14 604,07 грн.; ефективне використання орендова-
ного майна за цільовим призначенням відповідно до мети, вказаної у 
договорі оренди; заборона суборенди та переходу права власності на 
орендоване майно до третіх осіб; виконання поточного та капітального 
ремонту об’єкта оренди за рахунок орендаря без компенсації витрат 
на їх здійснення; дотримання належних умов щодо експлуатації об’єкта 
оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню; забезпечення 
орендарем протипожежної безпеки об’єкта оренди; страхування про-
тягом місяця з дати укладення договору орендованого майна на користь 
балансоутримувача на суму, не меншу, ніж його вартість за висновком 
про вартість, визначену за незалежною оцінкою; внесення завдатку в 
розмірі, не меншому, ніж орендна плата за базовий місяць оренди, 
який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди, протягом 
місяця після підписання договору оренди; укласти протягом 15 робочих 
днів після підписання договору з балансоутримувачем договір про від-
шкодування витрат балансоутримувача на утримування орендованого 
майна та надання комунальних послуг орендарю, відшкодування по-
датку на землю; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати 
з урахуванням індексу інфляції. Якщо на дату сплати орендної плати за-
боргованість становить загалом не менш як три місяці, орендар сплачує 
штраф у розмірі 21 % від суми заборгованості; компенсація перемож-
цем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки майна платнику 
за договором на проведення оцінки від 30.07.2015 № 06-11/91; термін 
оренди – 2 роки 364 дні, якщо орендар не запропонує менший термін. 
Після закінчення терміну дії договору питання продовження договору 
вирішуватиметься відповідно до чинного законодавства за умови на-
явності дозволу органу, уповноваженого управляти державним май-
ном; переможець конкурсу після отримання проекту договору оренди 
зобов’язаний протягом 5 робочих днів повернути орендодавцю під-
писаний проект договору оренди.

конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день 
після дати опублікування цієї інформації в газеті «відомості при-
ватизації» за адресою: м. Чернігів, просп. миру, 43, кімн. 303, 
рв фдму по Чернігівській області.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону відповідно до Порядку 

проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906.

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

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

1. Заяву про участь у конкурсі та пакет документів згідно з Переліком 
документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору орен-
ди майна, що належить до державної власності, затвердженим наказом 
ФДМУ від 15.02.2013 № 201. Якщо претендент вже подавав заяву про 
оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення 
конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу.

2. Пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру оренд-
ної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу 
в день проведення конкурсу.

3. Інформацію про засоби зв’язку з ним.
4. Відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження 

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

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або на-
лежним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію 
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декла-
рації про доходи або звіту суб’єкту малого підприємництва – фізичної 
особи – платника єдиного податку.

Кінцевий термін приймання заяв та документів на участь у конкурсі – 
за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 17.00.

У разі, якщо дата проведення конкурсу або кінцевий термін прийнят-
тя заяв припадає не неробочий чи святковий день, то датою проведення 
конкурсу або останнім днем прийняття заяв вважається наступний за 
вихідними чи святковими днями робочий день.

Документи подаються в канцелярію регіонального відділення 
за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43 в запечатаному непрозо-
рому конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претен-
дента (за наявності) із зазначенням претендента і об’єкта оренди 
(адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газе-
ти «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація про 
об’єкт оренди.

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

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отри-
мати за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, тел. (0462) 77-44-95 
з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), 
РВ ФДМУ по Чернігівській області.

інформація 
рв фдму по Чернігівській області про проведення  

конкурсу на право оренди державного майна
� 1. Назва об’єкта: асфальтобетонне покриття площею 90,0 м2.
Місцезнаходження: територія міжнародного пункту пропуску для 

автомобільного сполучення «Нові Яриловичі» за адресою: Чернігівська 
обл., Ріпкинський р-н, с. Скиток, вул. Лісна, 54.

Орган управління: Державна фіскальна служба України.
Балансоутримувач: Чернігівська митниця Державної фіскальної 

служби.
Статус майна: нерухоме майно державної форми власності.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 

30.06.2015 становить 40 336,46 грн. без ПДВ.
Основні умови проведення конкурсу:
мета використання – встановлення та експлуатація магазину без-

митної торгівлі (тимчасової споруди, малої архітектурної форми тощо); 
стартовий розмір орендної плати, розрахований відповідно до Ме-
тодики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її 
розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.95 № 786, з ураху-
ванням змін та доповнень до неї, з використанням орендної ставки 18 % 
(для встановлення та експлуатації магазину безмитної торгівлі) за ба-
зовий місяць – серпень 2015 р. (без Пдв) становить 594,16 грн.; 
ефективне використання орендованого майна за цільовим призна-
ченням відповідносто до мети, вказаної у договорі оренди; заборона 
суборенди та переходу права власності до третіх осіб; виконання по-
точного та капітального ремонту об’єкта оренди за рахунок орендаря 
без компенсації витрат на їх здійснення; дотримання належних умов 
щодо експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та 
псуванню; забезпечення орендарем протипожежної безпеки об’єкта 
оренди; страхування протягом місяця з дати укладення договору орен-
дованого майна на користь балансоутримувача на суму, не меншу, ніж 
його вартість, визначену за незалежною оцінкою; внесення завдатку в 
розмірі, не меншому, ніж орендна плата за базовий місяць оренди, який 
вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди, протягом місяця 
після підписання договору оренди; укладення з балансоутримувачем 
орендованого майна договору про відшкодування витрат балансо-
утримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних 
послуг протягом 15 днів після укладення договору оренди; своєчасне 
і в повному обсязі внесення орендної плати з урахуванням індексу ін-
фляції; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення неза-
лежної оцінки майна платнику за договором на проведення оцінки від 
23.07.2015 № 06-11/89; термін оренди – 2 роки 364 дні, якщо орендар 
не запропонує менший термін. Після закінчення терміну дії договору 
питання продовження договору вирішуватиметься відповідно до вимог 
чинного законодавства; переможець конкурсу після отримання проек-
ту договору оренди зобов’язаний протягом 5 робочих днів повернути 
орендодавцю підписаний проект договору оренди.

конкурс буде проведено о 12.00 на 21-й календарний день 
після дати опублікування цієї інформації в газеті «відомості при-
ватизації» за адресою: м. Чернігів, просп. миру, 43, кімн. 303, 
рв фдму по Чернігівській області.

� 2. Назва об’єкта: асфальтобетонне покриття площею 100,0 м2.
Місцезнаходження: територія міжнародного пункту пропуску для 

автомобільного сполучення «Сеньківка» за адресою: Чернігівська обл., 
Городнянський р-н, с. Сеньківка, вул. Дружби, 38.

Орган управління: Державна фіскальна служба України.
Балансоутримувач: Чернігівська митниця Державної фіскальної 

служби.
Статус майна: нерухоме майно державної форми власності.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 

30.06.2015 становить 40 338,62 грн. без ПДВ.
Основні умови проведення конкурсу:
мета використання – встановлення та експлуатація магазину без-

митної торгівлі (тимчасової споруди, малої архітектурної форми тощо); 
стартовий розмір орендної плати, розрахований відповідно до 
Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропор-
ції її розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.95 № 786, 
з урахуванням змін та доповнень до неї, з використанням орендної 
ставки 18 % (для встановлення та експлуатації магазину безмитної 
торгівлі) за базовий місяць – серпень 2015 р. (без Пдв) становить 
594,19 грн.; ефективне використання орендованого майна за цільовим 
призначенням відповідно до мети, вказаної у договорі оренди; забо-
рона суборенди та переходу права власності до третіх осіб; виконання 

поточного та капітального ремонту об’єкта оренди за рахунок орендаря 
без компенсації витрат на їх здійснення; дотримання належних умов 
щодо експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та 
псуванню; забезпечення орендарем протипожежної безпеки об’єкта 
оренди; страхування протягом місяця з дати укладення договору орен-
дованого майна на користь балансоутримувача, на суму, не меншу ніж 
його вартість, визначену за незалежною оцінкою; внесення завдатку в 
розмірі, не меншому, ніж орендна плата за базовий місяць оренди, який 
вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди, протягом місяця 
після підписання договору оренди; укладення з балансоутримувачем 
орендованого майна договору про відшкодування витрат балансо-
утримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних 
послуг протягом 15 днів після укладення договору оренди; своєчасне 
і в повному обсязі внесення орендної плати з урахуванням індексу ін-
фляції; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення неза-
лежної оцінки майна платнику за договором на проведення оцінки від 
23.07.2015 № 06-11/87; термін оренди – 2 роки 364 дні, якщо орендар 
не запропонує менший термін. Після закінчення терміну дії договору 
питання продовження договору вирішуватиметься відповідно до вимог 
чинного законодавства; переможець конкурсу після отримання проек-
ту договору оренди зобов’язаний протягом 5 робочих днів повернути 
орендодавцю підписаний проект договору оренди.

конкурс буде проведено о 14.00 на 21-й календарний день 
після дати опублікування цієї інформації в газеті «відомості при-
ватизації» за адресою: м. Чернігів, просп. миру, 43, кімн. 303, 
рв фдму по Чернігівській області.

� 3. Назва об’єкта: асфальтобетонне покриття площею 100,0 м2.
Місцезнаходження: територія міжнародного пункту пропуску для 

автомобільного сполучення «Нові Яриловичі», за адресою: Чернігівська 
обл., Ріпкинський р-н, с. Скиток, вул. Лісна, 54.

Орган управління: Державна фіскальна служба України.
Балансоутримувач: Чернігівська митниця Державної фіскальної 

служби.
Статус майна: нерухоме майно державної форми власності.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 

30.06.2015 становить 44 818,22 грн. без ПДВ.
Основні умови проведення конкурсу:
мета використання – встановлення та експлуатація магазину без-

митної торгівлі (тимчасової споруди, малої архітектурної форми тощо); 
стартовий розмір орендної плати, розрахований відповідно до 
Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропор-
ції її розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.95 № 786, 
з урахуванням змін та доповнень до неї, з використанням орендної 
ставки 18 % (для встановлення та експлуатації магазину безмитної 
торгівлі) за базовий місяць – серпень 2015 р. (без Пдв) становить 
660,17 грн.; ефективне використання орендованого майна за цільовим 
призначенням відповідно до мети, вказаної у договорі оренди; забо-
рона суборенди та переходу права власності до третіх осіб; виконання 
поточного та капітального ремонту об’єкта оренди за рахунок орендаря 
без компенсації витрат на їх здійснення; дотримання належних умов 
щодо експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та 
псуванню; забезпечення орендарем протипожежної безпеки об’єкта 
оренди; страхування протягом місяця з дати укладення договору орен-
дованого майна на користь балансоутримувача на суму, не меншу, ніж 
його вартість, визначену за незалежною оцінкою; внесення завдатку в 
розмірі, не меншому, ніж орендна плата за базовий місяць оренди, який 
вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди, протягом місяця 
після підписання договору оренди; укладення з балансоутримувачем 
орендованого майна договору про відшкодування витрат балансо-
утримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних 
послуг протягом 15 днів після укладення договору оренди; своєчасне 
і в повному обсязі внесення орендної плати з урахуванням індексу ін-
фляції; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення неза-
лежної оцінки майна платнику за договором на проведення оцінки від 
23.07.2015 № 06-11/88; термін оренди – 2 роки 364 дні, якщо орендар 
не запропонує менший термін. Після закінчення терміну дії договору 
питання продовження договору вирішуватиметься відповідно до вимог 
чинного законодавства; переможець конкурсу після отримання проек-
ту договору оренди зобов’язаний протягом 5 робочих днів повернути 
орендодавцю підписаний проект договору оренди.

конкурс буде проведено о 16.00 на 21-й календарний день 
після дати опублікування цієї інформації в газеті «відомості при-
ватизації» за адресою: м. Чернігів, просп. миру, 43, кімн. 303, 
рв фдму по Чернігівській області.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону відповідно до Порядку 
проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906.

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

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

1. Заяву про участь у конкурсі та пакет документів згідно з Переліком 
документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору орен-
ди майна, що належить до державної власності, затвердженим наказом 
ФДМУ від 15.02.2013 № 201. Якщо претендент вже подавав заяву про 
оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення 
конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу.

2. Пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру оренд-
ної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу 
в день проведення конкурсу.

3. Інформацію про засоби зв’язку з ним.
4. Відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження 

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

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або на-
лежним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію 
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декла-
рації про доходи або звіту суб’єкту малого підприємництва – фізичної 
особи – платника єдиного податку.

Кінцевий термін приймання заяв та документів на участь у конкурсі – 
за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 17.00.

У разі, якщо дата проведення конкурсу або кінцевий термін прийнят-
тя заяв припадає не неробочий чи святковий день, то датою проведення 
конкурсу або останнім днем прийняття заяв вважається наступний за 
вихідними чи святковими днями робочий день.

Документи подаються в канцелярію регіонального відділення 
за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43 в запечатаному непрозорому 
конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за 
наявності) із зазначенням претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, 
назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості привати-
зації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди.

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

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати 
за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, тел. (0462) 77-44-95 з 8.00 до 
17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ 
по Чернігівській області.


