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Триває ПередПлаТа  
на офіційне видання фдму

«державний інформаційний бюлетень  
про приватизацію» 

з додатком – газетою

«відомості приватизації»
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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

оГоЛоШеннЯ Про ВИВЧеннЯ ПоПИТУ

дніПроПеТровська оБласТь
Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні 

об’єкт державної власності групи а – єдиний майновий комплекс 
державного дніпропетровського ливарно-механічного заводу 
(разом із земельною ділянкою) за адресою: 49064, м. Дніпропе-
тровськ, вул. Марата, 2.

Вид діяльності підприємства: виробництво меблів, виробів з пласт-
мас.

Середньооблікова чисельність працюючих у 2014 році – 2 особи.
Площа земельної ділянки – 15 819,0 м2. 
До складу об’єкта входять об’єкти нерухомого майна, обладнання, 

транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар та інше.
Більш докладну інформацію щодо зазначеного об’єкта можна отри-

мати за телефоном (056) 744-11-42.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 

20 днів з дня публікації оголошення за адресою: 49000, м. дні-
пропетровськ, вул. центральна, 6, рв фдму по дніпропетров-
ській області.

ЗакарПаТська оБласТь
інформація 

про продаж на аукціоні об’єкта  
державної власності 

Назва об’єкта: вбудоване приміщення заглибленого складу № 2 
загальною площею 756,8 м2.

Балансоутримувач об’єкта: ПАТ «Ужгородський Турбогаз».
Адреса об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Болгарська, 3.
Відомості про об’єкт: вбудоване приміщення заглибленого складу 

№ 2 загальною площею 756,8 м2, складається з восьми приміщень 
(І-УІІІ), розміщених в підвалі п’ятиповерхової будівлі лабораторного 
корпусу (літ. З), яка розташована на території ПАТ «Ужгородський 
Турбогаз». На дату оцінки об’єкт перебуває в незадовільному стані, 
не використовується в зв’язку з періодичним підтопленням приміщень 
ґрунтовими водами. Технічні характеристики об’єкта: фундамент, сті-
ни та перегородки бетонні; перекриття – залізобетонні плити; підлоги 
бетонні; внутрішнє оздоблення водними розчинами; двері металеві; 
вікна – відсутні; інженерні комунікації – електроосвітлення, водопровід, 
каналізація, газ, вентиляція.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 365 221,00 грн., 
ПДВ – 73 044,20 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 438 265,20 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає поку-

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

розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 
в ГУДКСУ по Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закар-
патській області, код 22111310, МФО 812016. 

Грошові кошти в розмірі 43 826,52 грн., що становить 10% початко-
вої ціни об’єкта, перераховуються на р/р № 37314009000173 в ГУДКСУ 
по Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській об-
ласті, код 22111310, МФО 812016.

Приймання заяв проводиться у робочі дні з 8.00 по 17.00, у п’ятницю – 
з 8.00 до 15.45 та закінчується за 3 дні до початку аукціону. 

аукціон буде проведено через 20 календарних днів після 
опублікування цієї інформації в газеті «відомості приватизації» 
об 11.00 за адресою: Закарпатська обл., м. ужгород, вул. соб-
ранецька, 60. 

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: м. Ужгород, вул. Бол-
гарська, 3. 

Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Закар-
патській області, адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 316; 
тел. для довідок в Ужгороді (03122) 61-83-38.

кіровоградська оБласТь
інформація 

про повторний продаж на аукціоні  
об’єкта державної власності 

Назва об’єкта: будівля їдальні загальною площею 244,2 м2.
Мiсцезнаходження об’єкта: 26522, Кіровоградська обл., Голованів-

ський р-н, с. Перегонівка, вул. Аграрна, 7.
Балансоутримувач: Селянське (фермерське) господарство «Славу-

тич» (код за ЄДРОУ 32150431) – зберігач, адреса: Кіровоградська обл., 
Голованівський р-н, с. Перегонівка, вул. Чкалова, 3а.

Відомості про об’єкт: будівля одноповерхова цегляна, фундаменти 
стрічкового типу, бутові, перекриття – дерев’яні балки, залізобетонні 
плити, покрівля шиферна, рік будівництва – 1994, загальна площа при-
міщень – 244,2 м2, технічний стан задовільний. 

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 48 378,00 грн., ПДВ – 
9 675,60 грн. 

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 58 053,60 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта 

становить 5 805,36 грн. 
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; 

питання землекористування покупець вирішує самостійно відповідно 
до вимог чинного законодавства.

Продаж об’єкта здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,0 грн. та кошти під 

час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на 
р/р № 37184500900021, код 13747462, ГУДКСУ у Кiровоградськiй 
областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській 
області.

Грошові кошти у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта вносяться 
на р/р № 37312002000547; ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 
823016, код 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській об-
ласті.

Кінцевий термін приймання заяв – 16 листопада 2015 року.
аукціон відбудеться 20 листопада 2015 року о 10.00 за адре-

сою: 25009, м. кіровоград, вул. глинки, 2, рв фдму по кірово-
градській області.

Ознайомитися з об’єктом можна за його місцезнаходженням у ро-
бочі дні, отримати додаткову інформацію – у РВ ФДМУ по Кіровоград-
ській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 
706, тел. (0522) 33-25-79.

Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Кірово-
градській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, 
кімн. 706, тел. (0522) 33-25-79.

львівська оБласТь
інформація 

про повторний продаж на аукціоні об’єктів,  
що перебувають у спільній власності територіальних  

громад дрогобицького району львівської області
1. Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – не-

житлове приміщення автогаража № 6 площею 16,0 м2.
Адреса об’єкта: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. 22 Січ-

ня, 39.
Балансоутримувач: Дрогобицька районна рада, ЄДРПОУ 

25553289.
Адреса: 82100, Львівська область, м. Дрогобич, вул. 22 Січня, 37.
Відомості про об’єкт: гаражний бокс шириною 2,8 м, висотою 3,0 м; 

підлога – бетонна стяжка, оглядова яма відсутня, стіни цегляні. Елек-
троосвітлення від зовнішніх мереж відсутнє. Для експлуатації потребує 
проведення робіт з ремонту покрівлі, воріт. 

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 21 188,00 грн., ПДВ – 4 237,60 грн. 
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 25 425,60 грн. 
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта ста-

новить 2 542,56 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визна-

чає покупець.
2. Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – не-

житлове приміщення автогаража № 7 площею 15,7 м2.
Адреса об’єкта: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. 22 Січ-

ня, 39.
Балансоутримувач: Дрогобицька районна рада, ЄДРПОУ 

25553289.
Адреса: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. 22 Січня, 37.
Відомості про об’єкт: гаражний бокс шириною 2,75 м, висотою 

3,0 м; підлога – бетонна стяжка, оглядова яма відсутня, стіни цегляні. 
Електроосвітлення від зовнішніх мереж відсутнє. Для експлуатації по-
требує проведення робіт з ремонту покрівлі, воріт. 

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 20 791,00 грн., ПДВ – 4 158,20 грн. 
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 24 949,20 грн. 
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта ста-

новить 2 494,92 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визна-

чає покупець.
3. Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – 

нежит лове приміщення автогаража № 8 площею 16,2 м2.
Адреса об’єкта: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. 22 Січ-

ня, 39.
Балансоутримувач: Дрогобицька районна рада, ЄДРПОУ 

25553289.
Адреса: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. 22 Січня, 37.
Відомості про об’єкт: гаражний бокс шириною 2,85 м, висотою 

3,0 м; підлога – бетонна стяжка, оглядова яма відсутня, стіни цегляні. 
Електроосвітлення від зовнішніх мереж відсутнє. Для експлуатації по-
требує проведення робіт по ремонту покрівлі, воріт. 

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 21 453,00 грн., ПДВ – 4 290,60 грн.
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 25 743,60 грн. 
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта ста-

новить 2 574,36 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визна-

чає покупець.
4. Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – не-

житлове приміщення автогаража № 9 площею 16,0 м2.
Адреса об’єкта: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. 22 Січ-

ня, 39.
Балансоутримувач: Дрогобицька районна рада, ЄДРПОУ 

25553289.
Адреса: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. 22 Січня, 37.
Відомості про об’єкт: гаражний бокс шириною 2,8 м, висотою 3,0 м; 

підлога – бетонна стяжка, оглядова яма відсутня, стіни цегляні. Елек-
троосвітлення від зовнішніх мереж відсутнє. Для експлуатації потребує 
проведення робіт з ремонту покрівлі, воріт. 

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 20 754,00 грн., ПДВ – 4 150,80 грн.
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 24 904,80 грн. 
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта ста-

новить 2 490,48 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визна-

чає покупець.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. (по кожному об’єкту 

окремо) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації 
вносяться на рахунок № 37188015000186 в ГУДКСУ у Львівській області. 
Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержу-
вач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта 
(по кожному об’єкту окремо) вноситься на рахунок № 37310009000186 
в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – 
РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
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вінницька оБласТь
інформація 

про повторний продаж на аукціоні  
об’єкта державної власності 

Назва об’єкта: лазня з обладнанням (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 23620, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Юр-

ківка, вул. Качури, 22а.
Балансоутримувач: Юрківська сільська рада, код за ЄДРПОУ 

04331395.
Адреса балансоутримувач: 23620, Вінницька обл., Тульчинський 

р-н, с. Юрківка.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля лазні літ. А загальною 

площею 149,9 м2 із вхідними майданчиками а, а1, 1972 року побудо-
ви. Обладнання: котел КВ 300 1984 р.в.; резервуар 2,5 м3, 1981 р.в.; 
кафедра водопостачання 1986 р.в.; апарат для передачі води на душ 
«Шарко» 1986 р.в.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки 0,1244 
га. Кадастровий номер земельної ділянки 0524387200:02:001:0533 
Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Цільове 
призначення: для будівництва та обслуговування закладів побутового 
обслуговування. Обмеження не зареєстровані.

Ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 133 887,29 грн., ПДВ – 
26 777,46 грн.

Початкова ціна продажу об’єкта приватизації з урахуванням 
Пдв – 160 664,75 грн., у т. ч.:

будівля лазні з обладнанням без урахування ПДВ – 101 715,29 грн. 
(вартість лазні – 94 943,00 грн., вартість обладнання – 6 772,29 грн.), 
ПДВ – 20 343,06 грн., з урахуванням ПДВ – 122 058,35 грн.;

земельної ділянки без урахування ПДВ – 32 172,00 грн., ПДВ – 
6 434,40 грн., з урахуванням ПДВ – 38 606,40 грн.

Умови продажу: 
покупець зобов’язаний:  протягом 30 календарних днів з моменту 

нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта державної 
власності разом із земельною ділянкою сплатити ціну продажу об’єкта 
та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у 
триденний термін за актом приймання-передавання; зберігати профіль 
діяльності об’єкта протягом п’яти років; використовувати земельну ділян-
ку за цільовим призначенням відповідно до нормативно-правових актів 

та вимог державних органів, що погодили проект відведення земельної 
ділянки; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе за умов 
збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором 
купівлі-продажу, виключно за згодою РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 
№ 37187006000498 в ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код 
за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій 
області. 

Грошові кошти в розмірі 16 066,48 грн., що становить 10 % від по-
чаткової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р №37315005000498 
в ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, 
одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області. 

Заяви на участь в аукціоні приймаються в РВ ФДМУ по Вінницькій 
області до 02.11.2015 включно.

аукціон буде проведено 06.11.2015 о 10.00 у рв фдму по він-
ницькій області за адресою: м. вінниця, вул. гоголя, 10. 

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його 
розташування. Служба з організації та проведення аукціону: РВ 
ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10,  
тел. 67-27-46, час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), по п’ятницях – 
з 8.00 до 16.00.

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

аукціон буде проведено 06.11.2015 об 11.00 за адресою: 
м. львів, вул. січових стрільців, 3, рв фдму по львівській об-
ласті. 

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

Черкаська оБласТь
інформація 

про продаж на аукціоні об’єкта  
державної власності 

Назва об’єкта: будівля колишнього складу цивільної оборони ІІ гру-
пи накопичення № 2 з прохідною загальною площею 1 167,2 м2 (разом 
із земельною ділянкою).

Місцезнаходження об’єкта: 20200, Черкаська обл., Звенигород-
ський р-н, м. Звенигородка, вул. Нова, 1б.

Балансоутримувач: Департамент з питань цивільного захисту та 
оборонної роботи Черкаської обласної державної адміністрації, код 
за ЄДРПОУ 23000072.

Призначення об’єкта: нежитлові приміщення.
Характеристика об’єкта: об’єкт складається зі складу та прохідної, 

розташований в промисловій зоні на околиці міста. Рік забудови – 1979. 
Територія, що прилягає до будівель, заасфальтована. Склад – каркас-
на одноповерхова цегляна будівля площею 1 134,5 м2, висотою 3,5 
м. Фундаменти, перекриття залізобетонні; підлога бетонна; віконні, 
дверні блоки дерев’яні; покрівля руберойдова. Середньозважений 
фізичний знос – 44 %. 

Прохідна – цегляна одноповерхова будівля площею 32,6 м2. Фун-
даменти стрічкові, бетонні; перекриття – залізобетонні плити, покрівля 
руберойдова; підлога – лінолеум; вікна дерев’яні. Середньозважений 
фізичний знос – 60 %. 

Будівлі потребують капітального ремонту.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа земельної ділян-

ки – 0,5092 га, кадастровий номер 7121210100:01:003:0564.
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель 

органів державної влади та місцевого самоврядування.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
подальше призначення та використання об’єкта приватизації 

покупець визначає самостійно відповідно до вимог чинного законо-
давства України; під час експлуатації об’єкта покупець повинен здій-
снювати заходи щодо дотримання вимог техніки безпеки, екологічної 
безпеки, Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища»; здійснити державну реєстрацію нерухомого майна, 
яке не входить до складу об’єкта приватизації, в установленому за-
коном порядку.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 524 000,00 грн., 
у т. ч. вартість будівель – 420 900,00 грн., вартість земельної ділянки – 
103 100,00 грн., ПДВ – 104 800,00 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 
628 800,00 грн.

Грошові кошти в розмірі 62 880,00 грн., що становить 10 % від по-
чаткової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37310007000007 
в ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Черкаській області. 

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

Кінцевий термін приймання заяв  – 2 листопада 2015 року.
аукціон буде проведено 6 листопада 2015 року об 11.00 

за адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-

ташування.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Черкась-

кій області, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 404, 
тел.: 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

інформація 
про продаж на аукціоні за методом зниження  

ціни об’єкта державної власності
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприєм-

ства «ОРГХІМ», код за ЄДРПОУ 00206138.
Місцезнаходження об’єкта: 18000, м. Черкаси, вул. В’ячеслава 

Чорновола, 243/1.
Види діяльності об’єкта: технічні випробування та дослідження, 

у т. ч.: проведення вимірювань у сфері контролю безпеки умов праці, 
контролю стану навколишнього природного середовища; інвентари-
зація та обґрунтування обсягів викидів забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря на підприємствах м. Черкаси та Черкаської області; 
розробка документів для отримання дозволу на розміщення викидів та 
ліміту на утворення та розміщення відходів; діяльність у сфері розробки 
технологічних нормативів використання води.

основні показники діяльності підприємства

№
з/п Найменування показників 2013 рік 2014 рік І півріччя 2015 року

1 Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. 420 334 121
2 Балансовий прибуток, тис. грн. 5 (-125) (-26)
3 Величина чистого прибутку, тис. грн. 4 (-125) –
4 Рентабельність, % 0,01 – –
5 Вартість активів, тис. грн. 62 61 60
6 Вартість власного капіталу, тис. грн. 135 10 (-16)
7 Дебіторська заборгованість, тис. грн. 4 3 3
8 Кредиторська заборгованість, тис. грн.

у т. ч. пільгові пенсії по списку № 1 16
148
130

178
134

Кількість та склад робочих місць: на 01.01.2015 чисельність пра-
цюючих – 5 осіб: директор – 1, бухгалтер – 1, інженер І категорії – 1, 
провідний інженер – 2.

Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: 817,0 м2 нежилих при-
міщень в п’ятиповерховій адмінбудівлі (інженерно-виробничий корпус) 
розміщених на: 4-му поверсі – 33,0 м2, на 5-му поверсі – 625,3 м2, під-
вальні приміщення – 51,8 м2 та приміщення спільного користування 
площею 106,9 м2, гараж-навіс (тимчасова споруда), обладнання та 
інвентар –116 од.

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

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне се-
редовище, утворення і розміщення відходів підприємство не здійснює.

Умови продажу та експлуатації об’єкта:
1. Покупець самостійно визначає профіль діяльності підприємства.
2. Після переходу права власності на об’єкт приватизації:
протягом 6 місяців погасити заборгованість із заробітної плати;
протягом 12 місяців погасити кредиторську заборгованість перед 

Пенсійним фондом України, бюджетами всіх рівнів та фондами со-
ціального страхування, яка складеться на дату укладення договору 
купівлі-продажу.

3. Протягом 6 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу 
єдиного майнового комплексу державного підприємства «ОРГХІМ» не 
звільняти працівників підприємства з ініціативи покупця, за винятком 
звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю 
України або випадку вчинення працівником дій, за які законодавством 
передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 і статті 
41 Кодексу законів про працю України.

4. Забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати не нижче 
мінімального рівня.

5. В установленому законодавством порядку здійснити державну 
реєстрацію припинення юридичної особи – державного підприємства 
«ОРГХІМ», у тому числі анулювання печаток і штампів.

6. Забезпечити створення безпечних умов праці та дотримання 
санітарних норм та правил протипожежної безпеки згідно з чинним 
законодавством.

7. Дотримуватися вимог Закону України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища».

Ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 1 079 088,00 грн., ПДВ – 
215 817,60 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 
1 294 905,60 грн.

Грошові кошти в розмірі 129 490,56 грн, що становить 10 % почат-
кової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37310007000007 
в ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Черкаській області.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 
37184006000007 в ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код 
21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.

Кінцевий термін приймання заяв  – 2 листопада 2015 року.
аукціон буде проведено 6 листопада 2015 року об 11.00 

за адресою регіонального відділення.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-

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

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

кій області, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 404, 
тел.: 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

Чернігівська оБласТь
інформація 

про продаж на аукціоні об’єкта  
державної власності 

Назва об’єкта: нежитлова будівля.
Адреса: Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Польова, 35.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля гаража за-

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

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

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 28 078,43 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 33 694,12 грн., 

у т. ч. ПДВ – 5 615,69 грн.
Грошові кошти в розмірі 3 369,40 грн., що становить 10 % від почат-

кової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312006000431, 
одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, банк одер-
жувача – ГУДКСУ у Чернігівській обл., МФО 853592. 

Умови продажу об’єкта: 
подальше використання об’єкта визначає покупець; питання зем-

лекористування покупець вирішує самостійно в межах чинного за-
конодавства після набуття права власності на об’єкт; переможець 
аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, якщо це 
підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу 
участь у цьому аукціоні.

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

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

аукціон буде проведено 2 листопада 2015 року об 11.00 
за адресою: м. Чернігів, просп. Перемоги, 20/6. 

Кінцевий термін приймання заяв  – 29 жовтня 2015 року.
Служба по організації аукціону: РВ ФДМУ по Чернігівській області, 

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

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

хмельницька оБласТь
інформація 

про продаж на аукціоні об’єкта  
державної власності 

Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною пло-
щею 643,1 м2.

Місцезнаходження: Хмельницька обл., смт Стара Синява, вул. Гру-
шевського, 62.

Балансоутримувач: Територіальне управління державної судової 
адміністрації Хмельницької області.

Відомості про об’єкт: вбудовані приміщення загальною площею 
643,1 м2, займають підвал площею 245,7 м2, перший поверх площею 
264,4 м2 та частину другого поверху площею 133,0 м2 адміністративної 
будівлі, в якій розташовувався Старосинявський районний суд. Будів-
ля, в якій знаходиться об’єкт приватизації, розташована в центральній 
частині селища Стара Синява. Під’їзд до будівлі здійснюється з вулиці 
Грушевського. Приміщення мають чотири окремих входи: центральний 
з вулиці Грушевського і три з тильної сторони будівлі. Технічний стан 
приміщень незадовільний.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 
157 852,00 грн., ПДВ – 31 570,40 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 
189 422,40 грн.

Умови продажу об’єктів приватизації: подальше використання об’єкта 
приватизації визначає покупець; засоби платежу за об’єкт приватизації 
для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти у гривнях шляхом їх без-
готівкового перерахування з відкритих у банках України рахунків; право 
володіння, користування і розпорядження об’єктом приватизації перехо-
дить до покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта при-
ватизації; переможцю аукціону після підписання акта передання об’єкта 
приватизації згідно з чинним законодавством України здійснити заходи 
щодо переоформлення права власності на об’єкт приватизації.

Заяви на участь в аукціоні подаються до органу приватизації відпо-
відно до Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку 
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо 
об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом 
ФДМУ від 02.04.2012 за № 437.

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

Грошові кошти в розмірі 18 942,24 грн., що становить 10 % від початко-
вої ціни об’єкта приватизації, перераховуються на р/р № 37318002200304 
в ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152, 
одержувач – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.

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

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

аукціон буде проведено 06.11.2015 об 11.00 за адресою: 
м. хмельницький, вул. соборна, 75.

Кінцевий строк приймання заяв на участь в аукціоні – 02.11.2015 
до 17.00 включно.

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

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

інформація 
про продаж на аукціоні об’єктів  

державної власності 
1. Назва об’єкта: будівля бродильного цеху загальною площею 

387,6 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Комунар».
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Кому-

нар, пров. Центральний, 8в.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля загальною 

площею 387,6 м2, рік побудови – 1955. Будівля перебуває в незадо-
вільному технічному стані. 

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 18 987,00 
грн., ПДВ – 3 797,40 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 
22 784,40 грн.

Грошові кошти в розмірі 2 278,40 грн., що становить 10 % від початко-
вої ціни об’єкта приватизації, перераховуються на р/р № 37318002200304 
в ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152, 
одержувач – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.

2. Назва об’єкта: будівля складу обладнання техпереробки з 
навісом загальною площею 515,9 м2, що не увійшла до статутного 
капіталу ВАТ «Комунар».

Місцезнаходження: Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Кому-
нар, пров. Центральний, 8в.

Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля загальною 

площею 515,9 м2, рік побудови – 1955. Будівля перебуває в незадо-
вільному технічному стані, аварійному. 

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 22 838,00 
грн. ПДВ – 4 576,60 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 
27 405,60 грн.

Грошові кошти в розмірі 2 740,56 грн., що становить 10 % від початко-
вої ціни об’єкта приватизації, перераховуються на р/р №  37318002200304 
в ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152, 
одержувач – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.

Умови продажу об’єктів приватизації: подальше використання 
об’єкта приватизації визначає покупець; засоби платежу за об’єкт при-
ватизації для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти у гривнях 
шляхом їх безготівкового перерахування з відкритих у банках України 
рахунків; право володіння, користування і розпорядження об’єктом 
приватизації переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни 
продажу об’єкта приватизації; переможцю аукціону після підписання 
акта передання об’єкта приватизації згідно з чинним законодавством 
України здійснити заходи щодо переоформлення права власності на 
об’єкт приватизації.

Заяви на участь в аукціоні подаються до органу приватизації відпо-
відно до Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку 
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо 
об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом 
ФДМУ від 02.04.2012 № 437.

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

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

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

аукціон буде проведено 06.11.2015 об 11.00 за адресою: 
м. хмельницький, вул. соборна, 75, 3-й поверх, зал засідань.

Кінцевий строк приймання заяв на участь в аукціоні – 02.11.2015 
до 17.00 включно.

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

Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Хмель-
ницькій області, адреса: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. (0382) 
79-56-16, час роботи – з 8.00 до 17.00, крім вихідних.
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конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

вінницька оБласТь
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки
� 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване примі-

щення (№ 19) площею 16,9 м2 на 3-му поверсі адміністративної 
будівлі (літ. ф/Б). Балансоутримувач: Державне науково-виробниче 
підприємство «Геосистема». Адреса: 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 
25. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою укладення договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі-

щення № 34 (11,3 м2) та площа загального користування (3,3 м2) 
загальною площею 14,6 м2 на другому поверсі адміністративної 
будівлі. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Вінниць-
кій області. Адреса: Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, 
вул. Миколаєнка, 21. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
� 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі-

щення загальною площею 42,6 м2 на другому поверсі адміністра-
тивного приміщення. Балансоутримувач: Вінницька філія Концерну 
«Військторгсервіс». Адреса: Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гай-
син, вул. К. Маркса, 42. Мета проведення незалежної оцінки: визначен-
ня ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
� 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі-

щення № 5 (37,5 м2) та площа загального користування (6,4 м2) 
загальною площею 43,9 м2 на першому поверсі адміністративної 
будівлі. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Вінницькій 
області. Адреса: Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, 
вул. Б. Хмельницького, 73. Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
� 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі-

щення № 6 (16,6 м2), № 10 – № 12 (46,4 м2) загальною площею 
63,0 м2 на першому поверсі триповерхової адміністративної бу-
дівлі (літ. а) з підвалом. Балансоутримувач: Могилів-Подільський 
міськрайонний центр зайнятості. Адреса: 24000, Вінницька обл., 
м. Могилів-Подільський, просп. Незалежності, 11. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою про-
довження дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
� 6. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані при-

міщення загальною площею 54,17 м2 на цокольному поверсі 
5-поверхового будинку гуртожитку (літ. а). Балансоутримувач: 
Вище професійне училище № 11 м. Вінниці.

Адреса: м. Вінниця, вул. Чехова, 10.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
� 7. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване примі-

щення (№ 21) площею 34,4 м2 на 3-му поверсі адміністративної 
будівлі (літ. ф). Балансоутримувач: Державне науково-виробниче 
підприємство «Геосистема». Адреса: 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 
25. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою укладення договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної 

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

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

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

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

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

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

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: частина нежитлових приміщень площею 
9,2 м2 (літ. а-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., 
Бердичівський р-н, с. Скаківка, вул. Леніна, 18б. Балансоутримувач: Жи-
томирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати  з метою продовження договору оренди.

Дата оцінки: 31.10.2015.
� Об’єкт оцінки № 2: нежитлове приміщення будівлі пошти 

площею 9,4 м2 (літ. а-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Жито-
мирська обл., Бердичівський р-н, с. Бистрик, вул. Шевченка, 17. Балан-
соутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, 
вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин-
кової вартості для розрахунку орендної плати  з метою продовження 
договору оренди.

Дата оцінки: 31.10.2015.
� Об’єкт оцінки № 3: частина нежитлових приміщень площею 

15,7 м2 (літ. а-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська 
обл., Бердичівський р-н, с. Райки, вул. Центральна, 32. Балансоу-
тримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, 
вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин-
кової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди.

Дата оцінки: 31.10.2015.
� Об’єкт оцінки № 4: нежитлове приміщення площею 10,6 м2 

(літ. а-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Бер-
дичівський р-н, с. Маркуші, вул. Леніна, 45. Балансоутримувач: Жито-
мирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

Дата оцінки: 31.10.2015.
� Об’єкт оцінки № 5: частина нежитлових приміщень площею 

21,3 м2 (літ. а-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська 
обл., Бердичівський р-н, с. Райгородок, вул. Жовтнева, 1. Балансо-
утримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, 
вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин-
кової вартості для розрахунку орендної плати  з метою продовження 
договору оренди.

Дата оцінки: 31.10.2015.
� Об’єкт оцінки № 6: нежитлове приміщення будівлі пошти 

площею 19,5 м2 (літ. а). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Жито-
мирська обл., Житомирський р-н, с. Оліївка, вул. Щорса, 66. Балан-
соутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, 
вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин-
кової вартості для розрахунку орендної плати  з метою продовження 
договору оренди.

Дата оцінки: 31.10.2015.
� Об’єкт оцінки № 7: нежитлові приміщення площею 30,3 м2 

відділення зв’язку (літ. а). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Жи-
томирська обл., Коростенський р-н, с. Мелені, вул. Садова, 1. Балан-
соутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, 
вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин-
кової вартості для розрахунку орендної плати  з метою продовження 
договору оренди.

Дата оцінки: 31.10.2015.
� Об’єкт оцінки № 8: нежитлові приміщення площею 59,7 м2 

відділення зв’язку (літ. а). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Жито-
мирська обл., Коростенський р-н, с. Ушомир, вул. Наумова, 1. Балан-
соутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, 
вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин-
кової вартості для розрахунку орендної плати  з метою продовження 
договору оренди.

Дата оцінки: 31.10.2015.
� Об’єкт оцінки № 9: нежитлові приміщення площею 41,7 м2 

відділення зв’язку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська 
обл., Коростенський р-н, с. Дідковичі, вул. Парнівська, 81. Балансо-
утримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, 
вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин-
кової вартості для розрахунку орендної плати  з метою продовження 
договору оренди.

Дата оцінки: 31.10.2015.
� Об’єкт оцінки № 10: нежитлові приміщення площею 37,7 м2 

відділення зв’язку (літ. а). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Жи-
томирська обл., Коростенський р-н, с. Лісівщина, вул. Шевченка, 19.  
Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» 
(м. Жито мир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати  з метою 
продовження договору оренди.

Дата оцінки: 31.10.2015.
� Об’єкт оцінки № 11: нежитлові приміщення площею 38,0 м2 

відділення зв’язку (літ. а). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Жи-
томирська обл., Коростенський р-н, с. Хотинівка, вул. Радянська, 5.  
Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» 
(м. Жито мир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати  з метою 
продовження договору оренди.

Дата оцінки: 31.10.2015.

� Об’єкт оцінки № 12: нежитлові приміщення площею 30,1 м2 
відділення зв’язку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська 
обл., Коростенський р-н, с. Обиходи, вул. Леніна, 14. Балансоутримувач: 
Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

Дата оцінки: 31.10.2015.
� Об’єкт оцінки № 13: нежитлові приміщення площею 25,6 м2 

відділення зв’язку (літ. а). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Жито-
мирська обл., Коростенський р-н, с. Васьковичі, вул. Першотравнева, 
25. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» 
(м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати  з метою 
продовження договору оренди.

Дата оцінки: 31.10.2015.
� Об’єкт оцінки № 14: нежитлові приміщення площею 30,2 м2 

відділення зв’язку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська 
обл., Коростенський р-н, с. Ходаки, вул. Центральна, 61. Балансоу-
тримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, 
вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин-
кової вартості для розрахунку орендної плати  з метою продовження 
договору оренди.

Дата оцінки: 31.10.2015.
� Об’єкт оцінки № 15: нежитлові приміщення площею 24,2 м2 

у будівлі пошти. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., 
Коростенський р-н, с. Берестовець. Балансоутримувач: Житомирська 
дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета прове-
дення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати  з метою продовження договору оренди.

Дата оцінки: 31.10.2015.
� Об’єкт оцінки № 16: нежитлові приміщення площею 34,7 м2 

відділення зв’язку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська 
обл., Коростенський р-н, с. Стремигород, вул. Центральна, 27. Балан-
соутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, 
вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин-
кової вартості для розрахунку орендної плати  з метою продовження 
договору оренди.

Дата оцінки: 31.10.2015.
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 адресою: м. житомир, вул. 1 Травня, 20, тел. для довідок  
42-04-18.

ЗаПоріЗька оБласТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
�  1.  Назва об’єкта оцінки:  вбудоване в третій по-

верх п’ятиповерхової будівлі корпусу «а», реєстровий 
№ 00190414.1.ааадки168, нежитлове приміщення к. 327 (при-
міщення 1) загальною площею 54,0 м2, що перебуває на балансі ДП 
«Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів 
та феросплавів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, 
вул. Патріотична, 74а. Місцезнаходження балансоутримувача: 69005, 
м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а.

Контактний телефон (061) 279-62-03.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

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

аПараТ фдму
інформація 

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності

� Найменування об’єкта оцінки: державний пакет акцій при-
ватного акціонерного товариства ПраТ «Тюмень-медико-сміла» 
у кількості 2 558 561 шт., що становить 38,02 % статутного ка-
піталу товариства.

Назва підприємства: ПрАТ «Тюмень-Медико-Сміла».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл., м. Сміла, 

вул. Мазура, 24/4; тел.: (04733) 4-33-54, тел./факс (04733) 4-63-31.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: виробництво 

медичних матеріалів; послуги стерилізації медичної продукції.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом про-

дажу пакета акцій за грошові кошти.
Розмір статутного капіталу, тис. грн: 6 729.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-

ком, шт.: основних засобів – 396.
Балансова залишкова вартість станом на 30.06.2015, тис. грн: 

основних засобів – 7 431,0.
Розмір земельної ділянки: 1,4375 га.
Місце розташування земельної ділянки: Черкаська обл., м. Сміла, 

вул. Мазура, 24/4.
Цільове призначення земельної ділянки: землі промисловості.
Правовий режим земельної ділянки: оренда до 01.11.2015.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки: 30.09.2015.
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. Конкурсною комісією не розглядаються 

пропозиції щодо вартості виконання робіт з оцінки, що дорівнюють або 
перевищують 100 тис. грн.

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

має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оці-
нювачів та свідоцтвами про включення інформації про оцінювача до 
Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, 
виданими згідно з Порядком ведення Державного реєстру оцінюва-
чів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду 
державного майна України від 10.06.2013 № 796, зареєстрованим 
в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469; досвіду 
суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема по-
дібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконан-
ня робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх 
особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової 
згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної 
діяльності до виконання робіт з оцінки майна; у разі проведення під-
приємством діяльності, пов’язаної з державною таємницею, – спеці-
ального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною 
таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (допусків оціню-
вачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної 
діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими договорами), 
або дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за 
відповідною угодою буде залучено 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, 
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено 
здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцін-
ки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду державного майна 
України конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропо-
зиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі (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 претендентом до проведен-
ня робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені 
їхніми особистими підписами (у тому числі тих, що працюють за суміс-
ництвом); 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 у календарних днях.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу 
Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, кімн. 514) до 
18.00 21.10.2015.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з 
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конвер-
ті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на 
участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву. 
Перепустки до загального відділу Фонду державного майна України 
видаються за адресою: вул. Кутузова, 18/7, кімн. 410/4.

Телефон для довідок 200-36-36.
конкурс відбудеться у фонді державного майна україни 

27.10.2015 о 15.00.
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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): 31.10.2015.
� 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в п’ятий поверх адміні-

стративної будівлі, реєстровий № 00190414.1.ааадки168, не-
житлове приміщення (приміщення 1) загальною площею 24,0 м2, 
що перебуває на балансі ДП «Український науково-дослідний інсти-
тут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а. Місцезнаходження 
балансоутримувача: 69005, м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а.

Контактні телефони: (061) 233-40-35, (0612) 39-63-11.
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.
� 3. Назва об’єкта оцінки: вбудована в перший поверх будівлі 

навчального корпусу (літ. а) частина нежитлового приміщення 
вестибуля № 4 загальною площею 8,5 м2, що перебуває на ба-
лансі Відокремленого структурного підрозділу «Василівський коледж 
Таврійського державного агротехнологічного університету». Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Василівка, вул. 40 років 
Перемоги, 15.

Розмір земельної ділянки, усього – 4,7699 га.
Місце розташування земельної ділянки – Запорізька обл., м. Васи-

лівка, вул. 40 років Перемоги, 15.
Цільове призначення земельної ділянки – обслуговування будівлі 

учбового корпусу та господарських будівель.
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.
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 діяльнос-
ті за встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія уста-
новчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів 
оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до 
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові 
згоди оцінювачів, яких буде 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 діяль-
ності, виданого претенденту Фондом державного майна України; 
інформація про претендента (документ, який містить відомості про 
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого 
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у 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 23.10.2015 (включно).

конкурс відбудеться у рв фдму по Запорізькій області 
29.10.2015 о 10.00 за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Пе-
ремоги, 50, кімн. 35.

Телефони для довідок: (061) 226-07-53 (56).

київська оБласТь
інформація 

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

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

для розрахунку орендної плати.
� 1. нежитлове приміщення № 273 на 2-му поверсі термінала 

«д» загальною площею 6,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Борис-
піль, МА «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль».

Дата оцінки – 31.10.2015.
�  2. нежитлове приміщення загальною площею 41,0 м2 

за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, 
вул. Білогородська, 11а, що перебуває на балансі Київської обласної 
дирекції УДППЗ «Укрпошта».

Дата оцінки – 31.10.2015.
�  3. нежитлове приміщення загальною площею 68,5 м2 

за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Лютіж, вул. Шевчен-
ка, 98, що перебуває на балансі ДП «Київська лісова науково-дослідна 
станція».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 4. нерухоме майно загальною площею 3,0 м2 за адресою: Ки-

ївська обл., м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31, що перебуває на балансі 
Національного університету державної податкової служби України.

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 5. нерухоме майно на першому поверсі адмінбудівлі за-

гальною площею 24,4 м2 за адресою: Київська обл., смт Бородянка, 
вул. Шевченка, 3, що перебуває на балансі УДКСУ у Бородянському ра-
йоні ГУ Державної казначейської служби України у Київській області.

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 6. Частина холу в будівлі адмінкорпусу № 1 (інв. 8290) за-

гальною площею 1,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Славутич, 
вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7/5, що перебуває на балансі ДСП «Чор-
нобильська АЕС».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 7. Частина холу в будівлі адмінкорпусу № 2 (інв. 3225) за-

гальною площею 1,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Славутич, 
вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7/1, що перебуває на балансі ДСП «Чор-
нобильська АЕС».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 8. Приміщення № 345 на 2-му поверсі пасажирського тер-

мінала «D» загальною площею 21,8 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, МА «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «МА «Бо-
риспіль».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 9. Приміщення № 284 на 2-му поверсі пасажирського тер-

мінала «D» загальною площею 4,6 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, МА «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «МА «Бо-
риспіль».

Дата оцінки – 31.10.2015.
�  10. нежитлове приміщення (ангар) загальною площею 

420,0 м2 за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мартусівка, 
що перебуває на балансі Бориспільської виправної колонії № 119.

Дата оцінки – 31.10.2015.

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

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

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

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

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

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

конкурс відбудеться 29.10.2015 за адресою: м. київ, вул. си-
мона Петлюри, 15, рв фдму по київській області об 11.00, теле-
фон для довідок 200-25-36.

львівська оБласТь
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки  
об’єкта приватизації державної власності

� Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – дитячий 
садок. Адреса: Львівська обл., м. Соснівка, вул. 22 Січня, 21б.

Балансоутримувач: відсутній.
Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його 

приватизації шляхом продажу на аукціоні під розбирання.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі до-

кументи:
заяву 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); копію установчого документа претендента; 
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному 
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту 
про оцінку майна; копію ліцензії на виконання землеоціночних робіт, 
видану центральним органом виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів (у разі експертної грошової оцінки земельної ділянки); пись-
мові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до 
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
завірені їхніми особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оці-
ночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про пре-
тендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його 
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, 
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з 
незалежної оцінки, у тому числі подібного майна, тощо).

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

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. Телефон для 
довідок (032) 261-62-14.

рівненська оБласТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� Найменування об’єкта оцінки: необоротні активи  орендного 

підприємства санаторію «Червона калина». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: 35318, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, 
вул. Лісова, 1. Балансоутримувач:  ОП санаторій «Червона калина».

Орендар: ОП санаторій «Червона калина».
Мета проведення незалежної оцінки: формування статутного капі-

талу господарського товариства.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: послуги 

санаторно-курортного лікування та оздоровлення; послуги прожи-
вання; послуги з організації харчування; медичні послуги; інші побу-
тові послуги.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів): основних засобів – 2 409 од.;  
незавершеного будівництва – 18 од.; нематеріальних активів – 18 од.; 
інші необоротні активи – 263 од.

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського това-
риства: 3 122,8 тис. грн.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 30.06.2015   – 39 351,0 тис. грн.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: договір оренди земель-
ної ділянки площею 26,13 га від 30.12.2003    з подальшою пролонгацією 
на термін дії договору оренди цілісного майнового комплексу санато-
рію, укладений між ОП  санаторієм «Червона калина» та Рівненською 
райдержадміністрацією.

Місцерозташування земельної ділянки: 35318, Рівненська обл., 
Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1.

Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслугову-
вання будівель і споруд та технічної інфраструктури.

Правовий режим земельної ділянки (ділянок):  договір оренди зе-
мельної від 30.12.2003.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:  –.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015.
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 Міністер-
стві 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 потрібно зробити 
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності». До під-
твердних документів належать: 

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно 
до додатка   2 Положення); копія установчого документа претендента; 
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному 
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 
28 жовтня 2015 року о 10.00 за адресою: 33028, м. рівне, 
вул. 16 липня, 77. 

Документи на участь у конкурсі подаються до регіонального відді-
лення за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу 
(включно)  за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для 
довідок  22-79-40.                                

ТерноПільська оБласТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів
� 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення нежитлового будинку 

(літ. а) (поз. 1-1 – 1-7) площею 163,0 м2, що перебуває на балансі 
Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного запо-
відника. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Тернопільська обл., м. Кре-
менець, вул. В’ячеслава Чорновола, 1б. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою подальшого роз-
рахунку орендної плати.

Основні види продукції (послуг), що виробляється: –.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.09.2015 – 

118 395,14 грн.
Дата оцінки – 31.10.2015.
� 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень: каса 

2-18 площею 37,7 м2, каса 2-17 площею 38,5 м2, кабінет 2-16 пло-
щею 20,1 м2, що разом становить 96,3 м2 та частки площ спіль-
ного користування площею 14,4 м2, загальною площею 110,7 м2, 
що перебувають на балансі Управління державної казначейської служ-
би України у Чортківському районі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Тернопільська обл., м. Чортків, вул. С. Бандери (Міцкевича), 20. 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 30.09.2015 – 

30 347,00 грн.
Дата оцінки – 31.10.2015.
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 майна 
України; інформацію про претендента (документ, який повинен 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 скла-
ді яких працюють оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого 
досвіду 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 незалежної оцінки державного майна
� Об’єкт оцінки: частина приміщень гаражів загальною пло-

щею 78,3 м2 за адресою: 75100, Херсонська обл., смт Горностаївка, 
вул. Леніна, 155, що обліковуються на балансі ДУ «Херсонський облас-
ний лабораторний центр Держсанепідслужби України».

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

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

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

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

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуля-
ції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт у 
календарних днях (не більше 5 днів 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 9.00 че-
рез 14 днів після опублікування цієї інформації, телефон для до-
відок (0552) 22-44-44.

хмельницька оБласТь
інформація 

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

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

об’єкта оренди для укладення договору оренди.
�  Назва об’єкта оцінки № 1: вбудовані приміщення загаль-

ною площею 53,2 м2 на першому поверсі адмінбудівлі. Балансо-
утримувач – Кам’янець-Подільський планово-економічний технікум-
інтернат. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Кам’янець-
Поділь ський, вул. Годованця, 13.

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 № 2: вбудоване приміщення загальною 

площею 18,0 м2 на першому поверсі будівлі. Балансоутримувач – 
Хмельницька дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта: 
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13/1.

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, за-
твердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270);  копія установчого 
документа претендента;  копії кваліфікаційних документів оцінювачів, 
які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення 
оцінки та підписання звіту про оцінку майна;  письмові згоди оцінюва-
чів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми 
особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оці-
нювачів;  копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого 
претенденту Фондом державного майна України; інформація про пре-
тендента, в якій зазначаються досвід роботи, кваліфікація та особис-
тий досвід роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та 
додатково залучаються ним, з незалежної 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 ви-
конання робіт з оцінки об’єктів нерухомого майна не перевищує 5 днів. 

конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інфор-
мації о 10.00 у рв фдму по хмельницькій області за адресою: 
м. хмельницький, вул. соборна, 75.

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

фДму  повіДомляє

регіональне відділення фонду державного  
майна україни по Запорізькій області 

оголоШує конкурс 
на заміщення вакантної посади державного службовця – 

головного спеціаліста відділу оцінки
Загальні вимоги до кандидатів: громадянство України; вільне 

володіння державною мовою; вміння працювати на комп’ютері; 
вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за 
фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не 
менш як рік або стаж роботи за фахом в інших сферах управлін-
ня не менш як 3 роки.

Додаткові вимоги: кваліфікаційні документи оцінювача і стаж 
роботи з оцінки майна 2 роки.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до кон-
курсної комісії регіонального відділення такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайом-
лення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями 
щодо прийняття на державну службу та проходження державної 
служби; заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідни-
ми додатками; дві фотокартки розміром 4 х 6см; копії документів 
про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, 
присудження наукового ступеня; копію документа, що посвідчує 
особу; копію військового квитка (для військовослужбовців або 
військовозобов’язаних); довідку про допуск до державної та-
ємниці (за наявності); декларацію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, 
передбаченою Законом України «Про засади запобігання і про-
тидії корупції» від 07.04.2011 № 3206.

документи приймаються протягом 30 календарних днів 
з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу 
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 24.

Додаткова інформація щодо розміру та умов оплати праці, 
основних функціональних обов’язків надається в робочі дні і ро-
бочий час за телефоном 226-07-67.

оГоЛоШеннЯ Про нАмір ПереДАТИ ДерЖАВне мАЙно В оренДУ

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

о р е н Д а

вінницька оБласТь
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн.

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Фонд державного 
майна України

04327904, Китайгородська сільська рада, 22751, Вінницька 
обл., Іллінецький р-н, с. Китайгород, вул. Гагаріна, 1, тел. 
(0245) 3-83-18

Нерухоме майно – нежитлове вбудова-
не приміщення на 2-му поверсі двопо-
верхової окремо розташованої будівлі

4327904.1.ААБАГИ189 22752, Вінницька обл., Іллінець-
кий р-н, с. Камяногірка, вул. Цен-
тральна, 85

18,7 15 072,00 2 роки  
364 дні

Надання послуг поштового зв’язку – 3,0 м2, здійснення торгівлі про-
довольчими товарами, крім товарів підакцизної групи – 3,0 м2, роз-
повсюдження періодичних видань, заснованих об’єднаннями гро-
мадян, державними науково-дослідними установами, навчальними 
закладами, трудовими та журналістськими колективами, – 12,7 м2

2 Державна фіс-
кальна служба 
України

39469292, Жмеринська об’єднана державна податкова 
інспекція Головного управління ДФС у Вінницькій області, 
23100, Він ницька обл., Жмеринський р-н, м. Жмеринка, 
вул. Б. Хмельницького, 18, тел. (04332) 2-00-43

Нерухоме майно – частина нежитлового 
вбудованого приміщення на першому 
поверсі триповерхового адміністратив-
ного приміщення (літ. А)

39292197.68.ЦХЮСАД032 23500, Вінницька обл., Шар-
городський р-н, м. Шаргород, 
вул. Леніна, 256

5,0 23 675,00 2 роки  
364 дні

Здійснення торгівлі поліграфічною продукцією та канцтоварами

Фонд державного 
майна України

37165945, ТОВ «Торгівельний дім «АГРОІМПОРТ ЛТД», 03680, 
м. Київ, вул. Заболотного, 150а, офіс 51, тел. (044) 503-26-87

Нерухоме майно – будівля побутового 
корпусу АТЦ з верандою (літ. 70, 70а)

37165945.1.ААВААЕ373 Вінницька обл., Теплицький р-н, 
с. Соболівка, пров. Леніна, 7

191,2 128 869,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення офісних приміщень – 30,7 м2, для здійснення побуто-
вих потреб – 160,5 м2

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21100, м. вінниця, вул. гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, 
факс 56-24-65, 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».

донецька оБласТь
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн.

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України

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

Нежитлові вбудовані приміщен-
ня першого поверху адміністра-
тивної будівлі 

33839013.1. БЕУЯЖП050 Донецька обл., м. Дзер-
жинськ, вул. Леніна, 5 

197,6 359 874,00  
станом на 30.04.2015

2 роки 360 днів Розміщення торговельного об’єкта з продажу 
продовольчих товарів, у тому числі товарів 
підакцизної групи, та непродовольчих товарів 

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

жиТомирська оБласТь
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління 

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн.

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

05407870, Житомирський державний технологічний університет (юридична 
адреса: м. Житомир, вул. Черняховського, 103, тел. (0412) 24-14-19

Нежитлові приміщення на другому 
поверсі будівлі їдальні (літ. А-4) 

05407870.1.ЧВДЕКЕ002 м. Житомир, вул. Чер-
няховського, 103

680,3 1 447 411,00 2 роки 364 дні Розміщення їдальні в навчальному закладі 
(без реалізації товарів підакцизної групи)

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

ЗакарПаТська оБласТь
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по Закарпатській області про намір передати в оренду об’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 викорис-
тання

1 Державна казначей-
ська служба України

38028923, Управління Державної казначейської служби України у Тячівському районні Закар-
патської області, Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Жовтнева, 2, тел./факс (03134) 3-22-05

Вбудовані приміщення (поз. 1-9 – 1-12) першого 
поверху адміністративної будівлі та гаража (поз. ІІІ) 

38028923.1.АААГБГ7313802
8923.1.АААГБГ732

Закарпатська обл., м. Тя-
чів, вул. Жовтнева, 2

64,71; 
35,39

318 289,00 2 роки 11 місяців Розміщення 
магазину-складу

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».

ЗаПоріЗька оБласТь
оголоШення  

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

№ 
з/п Назва органу управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн.

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Міністерство освіти і науки України 02125220, Бердянський державний педа-
гогічний університет, 71100, м. Бердянськ, 
вул. Шмідта, 4, тел. (06153) 3-63-81

Нежитлове приміщення № 130 першого поверху будівлі 
(літ. В, В’в) 

02125220.1.ФСНТКК038 м. Бердянськ, 
вул. Фрунзе / 
Пушкіна, 3/2

9,9 27 045,00 2 роки  
364 дні

Розміщення буфету, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи, 
у навчальних закладах

2 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України (відповідно до ст. 28 За-
кону України «Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом» з 15.07.2014 функції органу 
управління перейшли до керуючого санацією Забродіна О. М.)

00203625, Запорізьке державне підприєм-
ство «Кремнійполімер», 69009, м. Запоріжжя, 
вул. Теплична, 7, тел. (061) 223-95-25

Адміністративно-побутова будівля (інв. № 15815); про-
мислова будівля (цех 211Б, інв. № 15815); промислова 
будівля (цех 211, інв. № 15815); промислова будівля (цех 
211А, інв. № 15816); промислова будівля (цех 201, інв. 
№ 7006); промислова будівля (цех 201А, інв. № 7232)

– м. Запоріжжя, 
вул. Теплична, 7

5 649,7 3 546 946,00 10 років Розміщення офісних приміщень, 
складів; інше використання держав-
ного майна (виробництво)

3 Міністерство інфраструктури України 33325106, ВСП «Запорізьке будівельно-мон-
таж не експлуатаційне управління», 01073828, 
ДП «Придніпровська залізниця», 49600, м. Дні-
пропетровськ, просп. Карла Маркса, 108, 
тел. (056) 793-47-66

Частина нежитлового приміщення № 1 будівлі залізнич-
ного вокзалу ст. Мелітополь (літ. А-1)

01073828.159.АААБЛГ742 м. Мелітополь, 
вул. Фрунзе, 75

2,0 5 966,00 До 
31.12.2015

Розміщення банкомата

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

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн.

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Державна фіс-
кальна служба 
України

23312239, Державна фіскальна служба України в оперативно-
му управлінні (користуванні) Львівської митниці ДФС, 79000, 
м. Львів, вул. Костюшка, 1, тел. (032) 258-99-90

Нежитлове приміщення в одноповерховій будівлі ван-
тажної дільниці м/п «Рава-Руська»

38516786.14.ЮУОЮКП001 Львівська обл., Жовківський 
р-н, с. Рата, вул. Гребін-
ського, 28

17,3 115 493,00 
станом на 
31.07.2015

10 років Розміщення брокерської контори

2 Державна фіс-
кальна служба 
України

23312239, Державна фіскальна служба України в оперативно-
му управлінні (користуванні) Львівської митниці ДФС, 79000, 
м. Львів, вул. Костюшка, 1, тел. (032) 258-99-90

Нежитлове приміщення № 2 у модульному павільйоні 
м/п «Мостиська» п/п «Шегині»

39420875.3.АААГБГ470 Львівська обл., Мостиський 
р-н, с. Шегині, вул. Друж-
би, 201

5,0 21 178,00 
станом на 
31.07.2015

10 років Розміщення брокерської контори

3 Державна фіс-
кальна служба 
України

23312239, Державна фіскальна служба України в оперативно-
му управлінні (користуванні) Львівської митниці ДФС, 79000, 
м. Львів, вул. Костюшка, 1, тел. (032) 258-99-90

Нежитлове приміщення № 10 в будівлі автовокзалу 
м/п «Краковець»

38516786.14.АААЖЖ993 Львівська обл., Яворів-
ський р-н, смт Краковець, 
вул. М. Вербицького, 54

24,6 148 849,00 
станом на 
31.07.2015

10 років Розміщення брокерської контори

4 Міністерство 
освіти і науки 
України

02070987, Львівський національний університет імені Івана 
Франка, 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. (032) 
260-34-20, факс 261-60-48

Нежитлові вбудовані приміщення котельні (№ 3, 4 і 
частини № 2 згідно з поверховим планом площею 
137,0 м2), загальною площею 145,0 м2 на першому 
поверсі приміщення котельні

02070987.212.СТЮПВС081 м. Львів, вул. Кирила і Ме-
фодія, 4

145,0 918 390,00 
станом на 
31.08.2015

2 роки  
11 місяців

Розміщення обладнання котельні для здійснення вироб-
ництва і постачання теплової енергії на альтернативному 
паливі для навчального корпусу Львівського національно-
го університету імені Івана Франка (інше використання)

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

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 можливий 
строк оренди

мета вико-
ристання

1 Державне агентство 
рибного господар-
ства України

25592421, Державне підприємство 
«Укрриба», 04050, м. Київ, вул. Тур-
генєвська, 82а, тел. (044) 486-07-91

Гідротехнічні споруди рибогосподарських технологічних водойм – зимувальних ставів № 6 та № 7, а 
саме: огороджувальні контурні дамби загальною довжиною 2 659,4 м; розподільча дамба 140,8 м з 
перепускною трубою; два водовипускних пристрої (по одному на став № 6 та № 7)

25592421.44.ААЕЖАЕ194 (став № 6); 
25592421.44.ААЕЖАЕ196 (став № 7)

мкр-н Матвіївка, 
м. Миколаїв

– 130 510,00 2 роки 364 дні Розведення 
риби

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».

одеська оБласТь
оголоШення  

орендодавця – рв фдму по одеській 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 можливий 
строк оренди мета використання

1 Державна фіскальна 
служба України

39441717, Державна фіскальна служба України 
Одеська митниця ДФС, вул. Гайдара, 21а, м. Одеса

Асфальтне покриття (інв. 
№ 10332180)

38721632.14.АААЖАЛ667 Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Старокозаче, 37-й км 
Авто шляху Білгород-Дністровськ – Каушани

30,0 95 693,00 2 роки 11 місяців Розміщення офіса

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

рівненська оБласТь
оголоШення  

орендодавця – рв фдму по рівненській 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

00301977, Рівненський економіко-технологічний коледж НУВГП, 
33013, м. Рівне, вул. Литовська, 53, тел. (0362) 22-35-90 

Приміщення першого по-
верху гуртожитку № 1

02071116.10.НВОАДН001 м. Рівне, вул. Набе-
режна, 30

37,8 188 990,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції 
та канцтоварів, що призначаються для навчальних закладів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. рівне, вул. 16 липня, 77, рв фдму по рівненській області. За-
яви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 22-50-79. У разі надхо-
дження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

харківська оБласТь
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по харківській 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 незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн.

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство охоро-
ни здоров’я України

01896866, Харківський національний медичний 
університет, 61022, м. Харків, просп. Леніна, 4, 
тел.: (057) 707-73-80, 700-41-32

Нежитлові приміщення – кімн. 1, 2, 3, 4, 5, 6 на першому поверсі 3-поверхової 
частини 3-поверхового будинку з 3-поверховою надбудовою у центральній частині 
та двома 4-поверховими прибудовами Науково-дослідного інституту гігієни праці та 
професійних захворювань ХНМУ, інв. № 10310001, пам’ятка архітектури

 _ м. Харків, 
вул. Трінклера, 6

119,56 771 000,00 2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що 
діє на основі приватної власності і прова-
дить господарську діяльність з медичної 
практики

Заяви про оренду кожного зазначеного об’єкта (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 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 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).

інФормАЦіЯ реГіонАЛьнИх ВіДДіЛень ФДмУ

одеська оБласТь
інформація 

рв фдму по одеській області про проведення  
конкурсів на право укладення договорів оренди  

нерухомого державного майна
РВ ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право укладен-

ня договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується 
на балансі Одеського національного медичного університету, орган 
управління – Міністерство охорони здоров’я України.

� 1. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення № 106 на 
першому поверсі гінекології та другого хірургічного відділення 
Багатопрофільного медичного центру (університетська клініка 
№ 1), інв. № 10310002, загальною площею 23,7 м2.

Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Пастера, 9.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою – 210 290,00 грн. 

(двісті десять тисяч двісті дев’яносто грн. 00 коп.) без ПДВ.
стартова орендна плата за базовий місяць – серпень 2015 р. 

становить 1 376,81 грн. (одна тисяча триста сімдесят шість грн. 
81 коп.) без Пдв.

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

користання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; 
мета використання: розміщення аптеки, що реалізовує готові ліки; строк 
оренди – 2 роки 11 місяців; своєчасне і в повному обсязі внесення оренд-
ної плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 
12 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), 
надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю; належне 
утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; 
забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його по-
шкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки; 
страхування об’єкта оренди протягом місяця з дати укладення догово-
ру оренди на суму, не меншу, ніж його вартість за звітом про незалежну 
оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним 
законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чи-
ном, щоб увесь строк оренди майно було застраховане; укладення з 
балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та 
надання комунальних послуг орендарю, компенсація витрат зі сплати 
податку на землю протягом 15 робочих днів з дати укладення догово-
ру; зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору 
повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гір-
шому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормаль-
ного фізичного зносу та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі 
погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з 
вини орендаря; у разі припинення або розірвання договору оренди по-
ліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які 
можна відокремити від майна не завдаючи йому шкоди, є власністю 
орендаря, а поліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок влас-
них коштів, як з дозволу, так і без дозволу орендодавця, які неможливо 
відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, є державною влас-
ністю і компенсації не підлягають; заборона передавати об’єкт оренди 
у суборенду та приватизувати; компенсація переможцем конкурсу ви-

трат на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була 
підставою для визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з 
моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець конкурсу 
зобов’язаний підписати договір оренди з орендодавцем протягом 5 ро-
бочих днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від укладення 
договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається 
з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій 
щодо орендної плати але погодився укласти договір оренди з урахуван-
ням своєї останньої пропозиції орендної плати.

Основним критерієм визначення переможцем є найбільший роз-
мір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання ін-
ших умов конкурсу.

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

� 2. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення № 90 на пер-
шому поверсі корпусу гінекології та другого хірургічного відділен-
ня Багатопрофільного медичного центру (університетська клініка 
№ 1), інв. № 10310002, загальною площею 19,3 м2.

Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Пастера, 9.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою – 172 889,00 грн. 

(сто сімдесят дві тисячі вісімсот вісімдесят дев’ять грн. 00 коп.) без 
ПДВ.

стартова орендна плата за базовий місяць – серпень 2015 р. 
становить 1 131,94 грн. (одна тисяча сто тридцять одна грн. 
94 коп.) без Пдв.

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

користання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; 
мета використання: розміщення аптеки, що реалізовує готові ліки; строк 
оренди – 2 роки 11 місяців; своєчасне і в повному обсязі внесення оренд-
ної плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 
12 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), 
надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю; належне 
утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; 
забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його по-
шкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки; 
страхування об’єкта оренди протягом місяця з дати укладення договору 
оренди на суму, не меншу, ніж його вартість за звітом про незалежну 
оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним 
законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким 
чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане; укладення 
з балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та 
надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на зем-
лю протягом 15 робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання 
орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт 
оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому, ніж на момент 
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, 
та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або 
втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; у разі 
припинення або розірвання договору оренди поліпшення майна, здій-
снені орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від 
майна не завдаючи йому шкоди, є власністю орендаря, а поліпшення 

майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, як з дозволу, 
так і без дозволу орендодавця, які неможливо відокремити від майна 
без заподіяння йому шкоди, є державною власністю і компенсації не 
підлягають; заборона передавати об’єкт оренди у суборенду та при-
ватизувати; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення 
звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для ви-
значення стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідо-
млення про переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний 
підписати договір оренди з орендодавцем протягом 5 робочих днів з 
моменту його отримання, а у разі його відмови від укладення договору 
оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається з учас-
ником конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій по 
орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням 
своєї останньої пропозиції орендної плати.

Основним критерієм визначення переможцем є найбільший роз-
мір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання ін-
ших умов конкурсу.

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

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі ма-
теріали:

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 претендентом 
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

відомості про претендента для юридичної особи: документи, що 
посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені 
нотаріусом копії установчих документів; копію витягу з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб; 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; 

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

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

Пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) та інші 
матеріали претендента подаються до регіонального відділення у кон-
вертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента. 

Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опу-
блікування оголошення за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 
15, 11-й поверх, кімн. 1113, щодня з 9.00 до 16.00, у п’ятницю та перед-
святкові дні – з 9.00 до 15.00.

Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про 
оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам 
конкурсу) – не більше ніж три робочих дні до дати проведення кон-
курсу до 16.00.

оГоЛоШеннЯ Про ПроВеДеннЯ КонКУрСіВ нА ПрАВо оренДИ мАЙнА
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Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи 
претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної 
плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому 
конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників 
конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної 
плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.

Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем 
їх розташування.

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

м. київ
інформація 

рв фдму по м. києву про проведення конкурсів 
з використанням відкритості пропонування розміру  

орендної плати за принципом аукціону на право  
оренди нерухомого державного майна

� 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухо-
ме майно – нежитлове приміщення загальною площею 7,41 м2, 
що перебуває на балансі Національного музею народної архітектури та 
побуту України, за адресою: м. Київ, с. Пирогів, споруда № 4.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцін-
ку на 31.05.2015 становить 42 130,00 грн. без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство 
культури України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції.

Основні умови конкурсу:
стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – сер-

пень 2015 року становить 276,94 грн. без урахування Пдв; мета 
використання: розміщення торговельного об’єкта з продажу продоволь-
чих товарів, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи (орендна 
ставка 8 %); найбільший запропонований розмір місячної орендної пла-
ти за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановле-
ною на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання 
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов дого-
вору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, 
суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх 
осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його 
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбачено-
му санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтриму-
вати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент 
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, 
здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем 
конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат 
за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку; на під-
твердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець 
конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми 
місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного 
казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця 
з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає за-
рахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання 
майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору 
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендова-
ного майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця 
після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на 
суму, не меншу, ніж його вартість за звітом про оцінку (франшиза без-
умовна – 0 %), на користь балансоутримувача і подати орендодавцю 
копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового 
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу 
зобов’язаний надати узгоджений висновок Національного музею на-
родної архітектури та побуту України та орендаря щодо стану майна; 
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту до-
говору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі 
свого боку проект договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначаєть-
ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасни-
ка конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 30 % 
початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша оренд-
на плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов кон-
курсу.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії: 
1. Матеріали, визначені Порядком проведення конкурсу на право 

оренди державного нерухомого майна, затвердженого постановою 
КМУ від 31.08.2011 № 906.

2. Додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають 

відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та 
чинному законодавству України.

Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються протягом 
14 календарних днів після дати опублікування до 16.00 останнього 
дня (кімн. 107) за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ 
ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На конкурс», запечатаному 
печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб за наявності), із зазна-
ченням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, 
балансоутримувач). 

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

� 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме 
майно на нульовому поверсі будівлі спорткомплексу загальною 
площею 403,9 м2 (р/н 14297707.1.луЮЧек043), що перебуває 
на балансі Національного спортивного комплексу «Олімпійський», 
за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцін-
ку на 30.04.2015 становить 8 225 900,00 грн. без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство 
молоді та спорту України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції.

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

становить 103 615,55 грн. без урахування Пдв; мета використання: 
розміщення кафе та бару, що здійснюють продаж товарів підакцизної гру-
пи (орендна ставка 15 %); найбільший запропонований розмір місячної 
орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно 
зі встановленою на торгах початковою орендною платою; ефективне ви-
користання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення 
та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона 
приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване 
майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, 
запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, 
передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, 
підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на 
момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного 
зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація пере-
можцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору орен-
ди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовнику оцінки 
(за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і 
на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплати-
ти завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати 
на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем 
розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання 
договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок 
плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з 
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування 
витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та на-
дання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення 
договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, 
ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на 
користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового по-
ліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент 
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати 
узгоджений висновок балансо утримувача – Національного спортивного 
комплексу «Олімпійський» та орендаря щодо стану майна; переможець 
конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди 

протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку про-
ект договору оренди.

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

 Основним критерієм визначення переможця є найбільша оренд-
на плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов кон-
курсу.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії:
1. Заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов 

конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вно-
ситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію 
про засоби зв’язку з ним; 

2. 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’єкта малого підприємництва – фізичної 
особи – платника єдиного податку. 

3. Завірену належним чином ліцензію на здійснення торгівлі това-
рами підакцизної групи.

4. Додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають 

відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та 
чинному законодавству України.

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

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

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені 
особи учасників конкурсу 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 конкурсних пропозицій щодо розміру орендної 
плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.

Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем 
їх розташування.

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

ПіДСУмКИ
інформація 

рв фдму по донецькій області про підсумки конкурсу на право 
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 05.10.2015

За результатами конкурсу з використанням відкритості пропону-
вання розміру орендної плати за принципом аукціону на право укла-
дення договору оренди державного нерухомого майна – нежитлових 
вбудованих приміщень площею 124,3 м2 підвалу учбового корпусу «А» 
за адресою: м. Слов’янськ, вул. Карла Маркса, 27, що перебувають 
на балансі ВСП НАУ «Слов’янський коледж Національного авіаційного 
університету», конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір 
оренди з ТОВ «Фірма СеЖан».

інформація 
рв фдму по Запорізькій області про підсумки конкурсу 

на право оренди нерухомого державного майна 
За результатами засідання конкурсної комісії, яке відбулося 

25.09.2015, прийнято рішення про укладення з фізичною особою – під-
приємцем Волковою Світланою Анатоліївною договору  оренди  неру-
хомого державного майна – частини нежитлового приміщення № 38 
першого поверху будівлі (літ. А-2) загальною площею 24,8 м2 за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 31б, що перебуває на балансі За-
порізького державного медичного університету. 

інформація 
рв фдму по одеській області про підсумки конкурсу на право 

укладення договору оренди нерухомого державного майна
Переможцем конкурсу на право укладення договору оренди дер-

жавного нерухомого майна, що обліковується на балансі Державного 
підприємства «Іллічівський морський торговельний порт», а саме: час-
тини виробничого майданчика вантажного термінала № 5, інв. № 4641, 
реєстровий № 01125672.2.РАЯИЮК0882, загальною площею 120,0 м2 
за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вул. Північ-
на, 4 визнано ТОВ «Південний Дьюті Фрі Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 
39404607). 

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

інформація 
навчального центру національної гвардії україни (військова 
частина 3007) про проведення конкурсу на право укладення 

договору оренди нерухомого військового майна 
 Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: На-

вчальний центр Національної гвардії України (військова частина 3007), 
адреса: Львівська обл., м. Золочів, вул. Січових Стрільців, 2, тел.: 
(03265) 4-24-88, 4-30-89, 7-10-89. 

� Назва об’єкта та його місцезнаходження: будівля корівника 
літ. «н» за генпланом № 49 загальною площею 93,1 м2 за адре-
сою: Львівська обл., м. Золочів, вул. Вороняцька, 29, військове містечко 
№ 26 (склади ПММ).

Вартість об’єкта оренди за незалежною експертною оцінкою майна 
становить 53 600,00 грн.

стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – 
серпень 2015 р., визначений згідно з чинним законодавством та по-
годжений РВ ФДМУ по Львівській області, – 670,00 грн. на місяць 
без індексу інфляції та Пдв. 

Основні вимоги щодо умов експлуатації та використання об’єкта 
оренди:

виконання ремонту нерухомого військового майна за рахунок 
власних коштів орендаря; підтримання належних умов експлуатації та 
технічного стану; сплата за спожиті комунальні послуги; компенсація 
орендодавцеві податку на землю, відведену під об’єкти оренди; ви-
користання будівель за цільовим призначенням – під приміщення для 
утримання тварин; страхування об’єкта оренди на суму, не меншу, ніж 
встановлена за експертною оцінкою майна; дотримання вимог проти-
пожежних правил та санітарно-гігіє нічних норм. Заява про участь у кон-
курсі приймається протягом місяця з моменту опублікування інформації 
про проведення конкурсу.

 конкурс буде проведено об 11.00 через 30 днів після опублі-
кування цієї інформації у газеті «відомості приватизації».

 Для участі в конкурсі претендент подає:
лист-заяву та конкурсні пропозиції, які містять: назву та місцезнахо-

дження об’єкта, який він бажає взяти в оренду; відомості про претен-
дента (копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, копія 
довідки про внесення до ЄДРПОУ або витяг з державного реєстру юри-
дичних осіб та фізичних осіб – підприємців; статут (за наявності) (копії 
документів засвідчуються нотаріусом); відомості про фінансовий стан 
учасника конкурсу; запропонований претендентом розмір орендної 
плати; додаткові зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’єкта.

Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному кон-
верті.

Заяви приймаються за адресою: 80700, Львівська обл., м. Золочів, 
вул. Січових Стрільців, 2. Додаткову інформацію з питань проведення 
конкурсу можна отримати у Навчальному центрі НГУ (військова частина 
3007) за тел.: (03265) 4-24-88, 4-30-89.

інформація 
остерської кеЧ району про проведення конкурсу на право 

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

ська КЕЧ району, адреса: 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, 
с-ще Десна, вул. Ювілейна, 3.

� Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщен-
ня на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі № 153 (житловий 
будинок) загальною площею 222,7 м2 у деснянському гарнізоні 
за адресою: 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, 
вул. Довженка, 45, військове містечко № 1.

стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до ви-
мог чинного законодавства, за базовий місяць – серпень 2015 р. 
становить 4 542,24 грн. (без Пдв).

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

на під розміщення магазину продовольчих та непродовольчих товарів, 
алкогольних та тютюнових виробів (18 %); компенсація орендодавцю 
податку на землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; ком-
пенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання ре-
монту орендованого майна; встановлення приладів обліку комунальних 
послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих до-
говорів з постачальними організаціями; внесення завдатку протягом 
місяця після підписання договору оренди.

кінцевий термін приймання документів на конкурс: по за-
вершенні 20 календарних днів з моменту опублікування цієї ін-
формації.

Тел./факс для довідок: (04646) 4-62-53, 4-62-16.

інформація 
кев м. Чернівців про проведення конкурсу на право укладення 

договору оренди нерухомого військового майна
Орган управління – Міністерство оборони України.
Балансоутримувач – КЕВ м. Чернівців (код за ЄДРПОУ 08179180).
� Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлові вбу-

довані приміщення другого поверху (прим. № 2-1, 2-5, 2-9, 2-10, 
2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18) загальною площею 281,8 м2 
у нежитловій будівлі № 4 (літ. а) військового містечка № 101 ко-
лишнього 29 гарнізонного будинку офіцерів за адресою: м. Чер-
нівці, пл. Театральна, 6.

Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку ста-
новить 2 308 425,00 грн. (без ПДВ).

стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до 
вимог чинного законодавства, за базовий місяць – липень 2015 р. 
становить 11 472,41 грн. (без Пдв) при використанні об’єкта з ме-
тою розміщення їдальні, яка не здійснює продаж товарів підакцизної 
групи (орендна ставка 6 %).

Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати (фік-

сована сума) за використання зазначеного об’єкта порівняно з роз-
міром орендної плати за базовий місяць; своєчасна сплата орендної 
плати (щомісяця до 15 числа, наступного за звітним місяцем); належне 
утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; 
можливість продовження терміну дії договору за умови виконання 
орендарем всіх зобов’язань за договором оренди за наявності згоди 
балансоутримувача та погодження органу, уповноваженого управляти 
об’єктом оренди. Продовження договору у визначеному вище поряд-
ку можливе за умови, якщо інше не буде встановлено законодавством 
на момент закінчення строку дії цього 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; страхування орендованого 
майна протягом одного місяця з дати укладення договору оренди на 
суму, не меншу, ніж зазначена у звіті про незалежну оцінку, на користь 
балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством 
України; дотримання заходів протипожежної безпеки орендованого 
майна; зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання до-
говору оренди повернути орендодавцю об’єкт оренди у належному 
стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням 
нормального фізичного зносу, та відшкодувати орендодавцеві збитки у 
разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого 
майна з вини орендаря. У разі припинення або розірвання договору по-
ліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок власних 
коштів, які можна відокремити від орендованого майна, не завдаючи 
йому шкоди, визнаються власністю орендаря, а невідокремлювані по-
ліпшення – власністю держави і компенсації не підлягають; зобов’язання 
орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку 
у розмірі, не меншому, ніж орендна плата за перший (базовий) місяць 
оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди; за-
борона суборенди та переходу права власності на орендоване майно до 
третіх осіб; право орендодавця здійснювати контроль за станом, цільо-
вим використанням об’єкта оренди та виконанням інших умов договору 
оренди; компенсація переможцем конкурсу витрат іншого учасника на 
здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди; переможцем конкурсу 
визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну плату при 
забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

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; завірена належним чином копія звіту про 
фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і креди-
торської заборгованості за останній рік; довідка від претендента про 
те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи: копія документа, що посвідчує особу, або на-
лежним чином оформлена довіреність; завірена належним чином копія 
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців; завірена належним чином копія декларації 
про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної осо-
би – платника єдиного податку; довідка від учасника конкурсу про те, 
що щодо нього не порушено справу про банкрутство.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної 
комісії:

заяву про участь у конкурсі; комплект відповідних документів, за-
значених в оголошенні про конкурс, які передбачені п. 7.2 Порядку про-
ведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого 
постановою КМУ від 31.08.2011 № 906; пропозиції щодо виконання 
умов конкурсу, крім розміру орендної 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 зазначен-
ням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди, підписаному 
учасником конкурсу з відбитком печатки претендента (за наявності).

Кінцевий термін подання заяв та документів для участі в конкур-
сі – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу за адресою: 58000, 
м. Чернівці, вул. Українська, 43, кімн. 6.

конкурс з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону відбудеться об 11.00 че-
рез 20 календарних днів з наступного дня після дати опублікуван-
ня цієї інформації в газеті «відомості приватизації» за адресою: 
м. Чернівці, вул. українська, 43, кімн. 5.

Допущені для участі в 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.

Додаткову інформацію можна отримати в КЕВ м. Чернівці за теле-
фоном (0372) 52-67-23.
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конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

Продовження. Початок рубрики на стор. 3

інформація 
рв фдму по одеській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 02.09.2015
1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 

розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

№ 
з/п Найменування об’єкта оцінки

Пл
ощ

а,
 м

2

Адреса об’єкта 
оцінки: Балансоутримувач

Переможець 
конкурсу – 

CОД

1 Нежитлові приміщення (каб. № 6, 
7, 8, 9, 10) в адмінбудівлі (пісочний 
комплекс) площею 47,8 м2;
частина відкритих складських пло-
щадок: (пісочний комплекс) площею 
144,0 м2, (майданчик 72,0 м2), 
(майданчик 45,0 м2), (майданчик 
12,0 м2), (майданчик 15)

19
1,

8

Одеська обл., 
м. Южне, 
вул. Берего-
ва, 13

ДП «Морський 
торговельний порт 
Южний»

ТОВ «Одеська 
регіональна 
експертна 
компанія»

2 Нежитлове приміщення буфету з 
умивальником, інв. № 10310680 38

,8 м. Одеса, 
вул. Канатна, 8

Одеська націо-
нальна морська 
академія

ТОВ «Вердикт 
Експертиза»

3 Нежитлові приміщення

14
9,

9

м. Одеса, 
вул. Ланжеро-
нівська, 15а

ДП «Науково-дос-
лід ний про ект но-
конс трук тор ський 
інститут морського 
флоту України»

ТОВ «Бюро 
оцінки Стефа-
нович»

4 Частина приміщення в кафе-
гуртожитку (інв. № 10317696) на 
першому поверсі двоповерхового 
будинку

17
1,

9 м. Одеса, 
вул. Композито-
ра Ніщинсько-
го, 4

Одеська національ-
на академія зв`язку 
ім. О. С. Попова

ПП «АРКАДА»

5 Відокремлена частина приміщення 
технічного поверху (6,0 м2) та 
частина даху будівлі виробничого 
корпусу (5,0 м2)

11
,0

м. Одеса, 
вул. Гайда-
ра, 13

«Укрпівдендіпро-
водгосп»

ТОВ «Синергія 
Інвест»

6 Облаштований майданчик на від-
критій складської площадці причалу 
№ 9 ВРР-2 15

,0

Одеська обл., 
м. Южне, 
вул. Берего-
ва, 13

ДП «МТП «Южний» ТОВ ІКБ «ТРІ-
АДА»

7 Нежитлові приміщення в будинку 
морського вокзалу, інв. № 073000

14
,7

м. Одеса, 
вул. Примор-
ська, 6

ДП «Адміністрація 
Морських портів 
України» Одеська 
філія

ТОВ «Бюро 
оцінки Стефа-
нович»

8 Частина нежитлового приміщення 
хола на другому поверсі учбового 
корпусу «А» інв. № 01010063

7,
5 м. Одеса, 

вул. Канатна, 
112

Одеська національ-
на академія харчо-
вих технологій

ТОВ «Вердикт 
Експертиза»

9 Частина асфальтованого покриття, 
інв. № 10332180

30
,0

Міжнародний 
автомобільний 
пункт пропуску 
«Стороказаче»

Державна фіскаль-
на служба України 
Одеська митниця 
ДФС

ТОВ «ЕОС»

10 Причал № 4 довжиною 112 м з 
тиловою площадкою 0

Одеська обл., 
м. Южне

ДП «Адміністрація 
морських портів 
України» Южнен-
ська філія

ТОВ «Укркон-
салт»

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

№ 
з/п

Найменування об’єкта 
оцінки

Пл
ощ

а,
 м

2

Адреса 
об’єкта 
оцінки

Балансоутримувач Переможець кон-
курсу – CОД

1 Нежитлові приміщення 
горища 5-поверхової будівлі 
та ділянка даху учбового 
корпусу, інв. № 10310680

11
,4

м. Одеса, 
вул. Канат-
на, 8

Одеське морехідне учи-
лище ім. О. Маринеска 
Одеської національної мор-
ської академії

ТОВ ІКБ «ТРІАДА»

2 Нежитлові приміщен-
ня першого поверху у 
будівлі поліклініки, інв. 
№ 10310011

9,
0

м. Іллічівськ, 
вул. 1 Трав-
ня, 1

Державний заклад «Іллічів-
ська басейнова лікарня на 
водному транспорті Мініс-
терства охорони здоров»я 
України»

ТОВ «Вердикт 
Експертиза»

3 Відокремлена частина го-
рища морехідного училища

9,
0

м. Одеса, 
вул. Канат-
на, 8

Одеське морехідне учи-
лище ім. О. Маринеска 
Одеської національної мор-
ської академії

ТОВ ІКБ «ТРІАДА»

4 Нежитлове приміщення 
техповерху (10,0 м2) та ді-
лянка кровлі (8,0 м2), інв. 
№ 101053

18
,0

м. Одеса, 
вул. Успен-
ська, 91

Одеський національний 
економічний університет

ПП «АРКАДА»

5 Нежитлові підвальні при-
міщення 2-поверхової 
будівлі

81
,0

м. Одеса, 
вул. Пушкін-
ська, 26

Одеський національний 
економічний університет

ТОВ «Одеська ре-
гіональна експерт-
на компанія»

6 Частина нежитлового 
підвального приміщення 
2-поверхової будівлі 2,

0

м. Одеса, 
вул. Пушкін-
ська, 26

Одеський національний 
економічний університет

ТОВ «Одеська 
регіональна екс-
пертна компанія»

7 Нежитлове вбудоване при-
міщення першого поверху 
двоповерхової будівлі 35

,0

м. Одеса, 
вул. Ніжин-
ська, 44

Державний інститут по 
розвідуванню і проекту-
ванню об’єктів зв’язку 
«УКРЗВ’ЯЗОКПРОЕКТ»

ТОВ «Одеська 
регіональна екс-
пертна компанія»

8 Приміщення в будівлі ко-
лишніх гаражніх боксів 71

,7

м. Одеса, 
вул. Мечни-
кова, 132

Одеський науково-
дослідний інститут теле-
візійної техніки 

ПП «АРКАДА»

9 Частина даху будівлі та 
частина технічного поверху 45

,0

м. Одеса, 
вул. Рибача 
Балка, 3

Санаторій «Одеський» ТОВ «ЕОС»

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

№ 
з/п

Найменування об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач

Переможець 
конкурсу – 

CОД
1 Частина тамбурного при-

міщення вестибуля на-
вчального корпусу № 3, 
інв. № 101074

2,0 м. Одеса, пров. 
Привокзальний, 2

Одеський націо-
нальний економіч-
ний університет

ТОВ «ЕОС»

2 Частина приміщення вести-
буля навчального корпусу 
№ 1, інв. № 101001

2,0 м. Одеса, 
вул. Преображен-
ська, 8

Одеський націо-
нальний економіч-
ний університет

ТОВ «ЕОС»

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

№ 
з/п Найменування об’єкта оцінки

Пл
ощ

а,
 м

2

Адреса 
об’єкта 
оцінки

Балансоутримувач
Переможець 
конкурсу – 

CОД

1 Нежитлові приміщення 
№ 21 на другому поверсі 
5-поверхової будівлі

23
,9 м. Одеса, 

вул. Канат-
на, 42

Інститут післядипломної 
освіти спеціалістів та річко-
вого транспорту

ПП «АРКАДА»

2 Нежитлові приміщення 3-го 
поверху 3-поверхової їдальні 
дослідно-меха ніч но  го заводу 
УкрНДімфа з дослідним ви-
робництвом

10
,0

м. Одеса, 
пров. Газо-
вий, 4

Державне підприємство 
«Науково-дослідний про-
ект но-конст рук тор сь кий 
інститут морського флоту 
України»

ФОП  
Лемза І. В.

3 Ділянка на даху 8-поверхової 
будівлі Одеського коледжу 
стандартизації, метролоії та 
сертифікації

8,
0

м. Одеса, 
вул. Кузнеч-
на, 15

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

ПП «АРКАДА»

№ 
з/п Найменування об’єкта оцінки

Пл
ощ

а,
 м

2

Адреса 
об’єкта 
оцінки

Балансоутримувач
Переможець 
конкурсу – 

CОД

4 Частина нежитлового при-
міщення другого поверху 
будівлі учбового корпусу (інв. 
№ 10315798)

3,
0

м. Одеса, 
вул. Кузнечна 
(Коваль-
ська), 1

Одеська національна акаде-
мія зв’язку ім. О. С. Попова

ТОВ «Вер-
дикт Експер-

тиза»

5 Частина нежитлового вбудо-
ваного приміщення прохідної 
Південноукраїнського держав-
ного педагогічного університе-
та ім. К. Д. Ушинського

2,
0

м. Одеса, 
вул. Старо-
портофран-
ківська, 26

Державний заклад «Півден-
ноукраїнський національний 
педагогічний університет 
ім. К. Д. Ушинського»

ТОВ «Вер-
дикт Експер-

тиза»

6 Нежитлове вбудоване примі-
щення 2-го поверху 2-ї будівлі

13
2,

0

м. Одеса, 
вул. Б. 
Хмельниць-
кого, 51, 
корп. 3

Державний професійно-
технічний навчальний 
заклад «Одеське профе-
сійно- технічне училище 
машинобудування»

ФОП Лем-
за І. В. 

7 Нежитлові приміщення 2-го 
поверху адміністративно-
побутового корпусу 51

,0

м. Одеса, 
вул. Андрієв-
ського, 2

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

ТОВ «Бюро 
оцінки Сте-
фанович»

інформація 
рв фдму по харківській області про підсумки  

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

 № 
з/п

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

Дата 
оцінки

Переможець

1 Нежитлові приміщення цокольного поверху 9-поверхового будинку 
гуртожитку загальною площею 86,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. 
Дзюби, 4, що перебувають на балансі Закритого акціонерного това-
риства «Харківське АТП 16358», вартість якого не увійшла до статут-
ного фонду під час приватизації, 03118914

29.09.15 ФОП 
Дрозд Ю. О.

2 Частина аудиторії 17А корпусу «А-6» на першому поверсі 6-поверхової 
будівлі загальною площею 12,02 м2 за адресою: м. Харків, просп. 
Московський, 75, що перебуває на балансі Харківського регіонального 
інституту державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України, 23322597, тел. (057) 732-32-66

На дату 
підпи-
сання 
наказу

ФОП Мо-
кров О. П.

3 Частина нежитлового приміщення на першому поверсі 2-поверхового 
корпусу центральної прохідної загальною площею 2,0 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Сумська, 134, що перебуває на балансі Харківського 
державного авіаційного підприємства, 14308894, тел.: 700-34-39, 
707-08-34

На дату, 
визна-
чену 

орендо-
давцем

ПФ Агент-
ство «Схід»

4 Нежитлові приміщення – кімн. 53, 54 на 2-му та 3-му поверхах 
адмінбудівлі загальною площею 46,4 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Полтавський шлях, 188а, що перебувають на балансі Державно-
го університету телекомунікацій, 38855349, тел. (044) 249-25-05

На дату 
підпи-
сання 
наказу

ФОП 
Дрозд Ю. О.

5 Частина холу на першому поверсі різноповерхової (9-14) будівлі 
учбового корпусу загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, 
мкр-н Свободи, 4, що перебуває на балансі Харківського національ-
ного університету імені В. Н. Каразіна, 02071205, тел.: (057) 707-56-
80, 705-12-36

На дату 
підпи-
сання 
наказу

ПФ «БОНС»

6 Нежитлове приміщення – кімн. 24(1) на першому поверсі різно-
поверхової (9-14) будівлі учбового корпусу загальною площею 
20,0 м2 за адресою: м. Харків, мкр-н Свободи, 4, що перебуває на 
балансі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 
02071205, тел.: (057) 707-56-80, 705-12-36

На дату 
підпи-
сання 
наказу

ПФ «БОНС»

7 Нежитлова одноповерхова будівля магазину загальною площею 
21,3 м2 за адресою: Харківська обл., смт Шевченково, вул. Леніна, 
5, що перебуває на балансі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», 
22721970, тел.: (057) 712-46-43, 712-08-57

На дату 
підпи-
сання 
наказу

ТОВ «Кон-
станта»

8 Нежитлове приміщення – кімн. 7 на другому поверсі двоповерхо-
вої будівлі їдальні загальною площею 16,7 м2 за адресою: 61110, 
м. Харків, Салтівське шосе, 123, що перебуває на балансі Держав-
ного професійно-технічного навчального закладу «Харківське вище 
училище будівництва», 02547843, тел. (057) 738-21-04 

На дату 
підпи-
сання 
наказу

ФОП Мо-
кров О. П.

9 Нежитлове приміщення – кімн. 10 на першому поверсі одноповерхо-
вої будівлі учбового корпусу загальною площею 44,4 м2 за адресою: 
Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Першого Травня, 47, що пере-
буває на балансі Куп’янського професійного аграрного ліцею, 
22682520, тел. (057) 425-30-33

На дату 
підпи-
сання 
наказу

ТОВ «Кон-
станта»

інформація 
рв фдму по херсонській області про підсумки  

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

державного майна, що відбувся 03.09.2015
1. По об’єкту – вбудованих нежитлових приміщеннях загальною площею 

60,5 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 2, що перебувають 
на балансі Херсонського державного університету, за адресою: м. Херсон, 
вул. 40 років Жовтня, 27. Переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка».

2. По об’єкту – частині холу площею 2,0 м2 на першому поверсі навчаль-
ного корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонського державного уні-
верситету, за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27. Переможець 
конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка».

3. По об’єкту – частині вбудованого нежитлового приміщення загальною 
площею 5,0 м2 на третьому поверсі триповерхової будівлі поста ЕЦ, що пе-
ребуває на балансі ВСП «Запорізьке будівельно-монтажне експлуатаційне 
управління» ДП «Придніпровська залізниця», за адресою: Херсонська обл., 
Генічеський р-н, смт Новоолексіївка, вул. Вокзальна, 6 (ст. Новоолексіївка). 
Переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О.

4. По об’єкту – частині вбудованого приміщення другого поверху за-
гальною площею 4,0 м2 у двоповерховій будівлі поста ЕЦ, що перебуває на 
балансі Херсонського будівельно-монтажного експлуатаційного управління 
№ 4 Одеської залізниці, за адресою: Херсонська обл., Каланчацький р-н, 
с. Червоний Чабан, вул. Привокзальна, 1в (ст. Вадим). Переможець кон-
курсу – ФОП Бронін А. О.

5. По об’єкту – частині вбудованого приміщення першого поверху за-
гальною площею 4,0 м2 у триповерховій будівлі поста ЕЦ, що перебуває на 
балансі Херсонського будівельно-монтажного експлуатаційного управління 
№ 4 Одеської залізниці, за адресою: Херсонська обл., Великоолександрів-
ський р-н, смт Біла Криниця, пл. Привокзальна,1 (ст. Біла Криниця). Пере-
можець конкурсу – ФОП Бронін А. О.

6. По об’єкту – частині вбудованого нежитлового приміщення другого 
поверху загальною площею 5,0 м2 у триповерховій будівлі зв’язку, що пе-
ребуває на балансі Херсонської дистанції сигналізації та зв’язку Одеської 
залізниці, за адресою: м. Херсон, вул. Привокзальна, 9. Переможець кон-
курсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул».

7. По об’єкту – вбудованих нежитлових приміщеннях загальною площею 
182,1 м2 у будівлі виробничої бази (реєстровий номер 21560045.2200.ААА-
ЖЕК023) за адресою: м. Херсон, вул. Нафтовиків, 80, що перебуває на балан-
сі ХД УДППЗ «Укрпошта». Переможець конкурсу – ПП «Фрістайл – плюс».

8. По об’єкту – частині холу площею 13,03 м2 на третьому поверсі учбо-
вого корпусу № 2, що перебуває на балансі Херсонського державного уні-
верситету, за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27. Переможець 
конкурсу – ПП «Експерт – Центр».

9. По об’єкту – частині ліфтового холу площею 9,1 м2 на другому поверсі 
учбового корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонського державного 
університету, за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27. Переможець 
конкурсу – ПП «Експерт – Центр».

10. По об’єкту – частині ліфтового холу площею 24,5 м2 на п’ятому поверсі 
учбового корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонського державного 
університету, за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27. Переможець 
конкурсу – ПП «Експерт – Центр».

11. По об’єкту – частині нежитлового приміщення холу одноповерхової 
будівлі вокзалу ст. Каховка загальною площею 2,0 м2, що перебуває на ба-
лансі Херсонського будівельно-монтажного експлуатаційного управління 
служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд ДП «Одеська заліз-
ниця», за адресою: Херсонська обл., м. Таврійськ, ст. Каховка. Переможець 
конкурсу – ФОП Бронін А. О.

12. По об’єкту – частині даху площею 5,0 м2 та частині коридору 5-го 
поверху площею 6,0 м2 будівлі навчального корпусу гідромеліоративного 
факультету за адресою: м. Херсон, вул. Р. Люксембург, 23, що перебувають 
на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». Перемо-
жець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул».

13. По об’єкту – вбудованому нежитловому приміщенню другого по-
верху (ауд. 208) загальною площею 38,6 м2 у будівлі навчального корпусу 
№ 3, що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, 
за адресою: м. Херсон, вул. Комсомольська, 2/просп. Ушакова, 19. Пере-
можець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка».

14. По об’єкту – вбудованих нежитлових приміщеннях (ауд. 107, 207, 
209, 210, 211, 302, 303) загальною площею 286,9 м2 в будівлі навчального 
корпусу № 3, що перебувають на балансі Херсонської державної морської 
академії, за адресою: м. Херсон, вул. Комсомольська, 2/просп. Ушакова, 
19. Переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка».

інформація 
рв фдму по хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору 

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

об’єктів державної власності, що відбувся 03.09.2015
1. Частина вбудованого приміщення площею 4,3 м2 на першому поверсі 

адмінбудівлі, що перебуває на балансі Управління державної автомобільної 
інспекції УМВС України в Хмельницькій області, за адресою: м. Хмельниць-
кий, вул. Західно-Окружна, 11/1. Конкурсною комісією прийнято рішення про 
укладення договору з переможцем конкурсу – ПП «Консалтинг Сервіс».

2. Частина вбудованого приміщення площею 8,0 м2 на другому поверсі 
п’ятиповерхової будівлі навчального корпусу № 4, що перебуває на балансі 
Хмельницького національного університету, за адресою: м. Хмельницький, 
вул. Інститутська, 11/1. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладен-
ня договору з переможцем конкурсу – ТОВ «Поділля-Експерт».

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

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

державної власності, що відбувся 03.09.2015
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності на право 

проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності – об’єкта неза-
вершеного будівництва державної власності – будівлі харчоблоку за адре-
сою: м. Київ, вул. Волинська, 66а визнано ТОВ «Консалтингова компанія 
«ОСТРІВ».

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

оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 04.09.2015

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2 Адреса об’єкта оцінки Преможець  
конкурсу – СОД

1 Нежитлове приміщення 85,4 м. Київ, вул. Гарматна, 2 ФОП Чебаков О. І.
2 Нежитлове приміщення 96,0 м. Київ, вул. Гарматна, 10 ПП «Гарант-Експерт»
3 Нежитлове приміщення 10,5 м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 5 ТОВ «Експерт»
4 Нежитлове приміщення 71,8 м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 50 ФОП Острик Т. В.

інформація 
рв фдму по вінницькій області про підсумки конкурсу  

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

державної власності, що відбувся 16.09.2015
За результатами конкурсу переможцями визнано:
по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях 

(№ 1-6) загальною площею 103,4 м2 у підвалі двоповерхової будівлі адмі-
ністративного корпусу, що перебувають на балансі Державного підприєм-
ства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», за адресою: 
24400, Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Чкалова, 1 – ФОП 
Шуткевича В. Є., м. Вінниця;

по об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого при-
міщення кіоску (№ 12 за даними БТІ) площею 27,6 м2 у вестибулі на першому 
поверсі двоповерхового аудиторського корпусу (літ. Г);частині нежитлового 
вбудованого приміщення (№ ІІ за даними БТІ) площею 9,0 м2 у коридорі на 
першому поверсі головного навчального корпусу (літ. А), що перебувають 
на балансі Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла 
Коцюбинського, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32 – ФОП 
Коваленко Т. І., м. Вінниця;

по об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого при-
міщення кіоску (№ 12 за даними БТІ) площею 24,6 м2 на першому поверсі 
двоповерхового аудиторського корпусу (літ. Г), що перебуває на балансі 
Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбин-
ського, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32 – ФОП Попову 
А. А., м. Вінниця;

по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщен-
нях (№ 19 – № 21 за даними БТІ) загальною площею 89,4 м2 на першому 
поверсі 3-поверхової будівлі відділення поштового зв’язку (літ. А), що пе-
ребувають на балансі Вінницької дирекції Українського державного під-
приємства поштового зв’язку «Укрпошта», за адресою: 24400, Вінницька 
обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Миколаєнка, 10 – ФОП Шумську 
О. І., м. Вінниця;

по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщеннях 
загальною площею 70,44 м2 на першому поверсі 2-поверхового основного 
адміністративного будинку (літ. А), що перебувають на балансі Томашпіль-
ського районного центру зайнятості, за адресою: 24200, Вінницька обл., 
Томашпільський р-н, смт Томашпіль, вул. Леніна, 19 – ТОВ фірму «Медінте-
грація» ЛТД, м. Вінниця;

по об’єкту державної власності – будівлі майстерні (інв. № 7), що вхо-
дить до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства 
«Глуховецький гірничо-збагачувальний каоліновий комбінат», за адресою: 
22130, Вінницька обл., Козятинський р-н, смт Глухівці, вул. Заводська, 1 – 
ФОП Остренюк Л. В., м. Вінниця;

по об’єкту державної власності – частині будівлі механічних майсте-
рень (побутові приміщення гірничого цеху) (інв. № 3), що входять до складу 
цілісного майнового комплексу державного підприємства «Глуховецький 
гірничо-збагачувальний каоліновий комбінат», за адресою: 22130, Вінниць-
ка обл., Козятинський р-н, смт Глухівці, вул. Заводська, 1 – ФОП Остренюк 
Л. В., м. Вінниця.

інформація 
рв фдму по миколаївській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки державного майна –  
об’єкта приватизації групи а, що відбувся 10.09.2015

Переможцем конкурсу визнано ПП «Первомайська брокерська агенція» 
на виконання робіт з визначення ринкової вартості об’єкта державної влас-
ності групи А – комплексу нежитлових будівель у складі: нежитлових вбудо-
ваних приміщень двоповерхової будівлі з підвалом (А-2), будівель котельні 
(Б-1), будівлі вбиральні (Т-1), будівлі вбиральні (У-1) загальною площею 
966,7 м2, що перебувають на балансі Головного управління статистики у Ми-
колаївській області, за адресою: 55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, 
вул. Червонофлотська, 76а з метою продажу на аукціоні.

Продовження таблиці


