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ФДмУ ПоВіДомЛЯЄ

В інформаційному повідомленні Фонду державного майна 
України про підсумки конкурсу з продажу пакета акцій публіч-
ного акціонерного товариства «Український науково-дослідний 
інститут технології машинобудування», опублікованому в газеті 
«Відомості приватизації» від 7 жовтня 2015 року № 43 (892), абзац 
третій слід читати: «Переможцем конкурсу визнано Публічне 
акціонерне товариство «дніпропетровський завод прокатних  
валків».

ПроДаж ПаКетіВ аКцій

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

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

працює «гаряча лінія».

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

фонд
державного
майна україни

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

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

воЛинсЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

Назва об’єкта приватизації: склад площею 208,8 м2 (інв. № 101036) 
Кортеліської експлуатаційної дільниці.

Місцезнаходження об’єкта приватизації: 44100, Волинська обл., 
Ратнівський р-н, с. Кортеліси, вул. Перемоги, 2а.

Балансоутримувач: Ратнівське міжрайонне управління водного 
господарства.

Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт приватизації розташо-
ваний на території промислового майданчика. Територія навколо не-
впорядкована. Об’єкт приватизації являє собою окремо розташовану 
одноповерхову будівлю, стіни та перегородки цегляні, перекриття 
дерев’яне, підлога – бетон. На даний час будівля не використовується, 
перебуває в задовільному стані.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 
124 000,00 грн. (сто двадцять чотири тисячі гривень 00 коп.), ПДВ – 
24 800,00 грн. (двадцять чотири тисячі вісімсот гривень 00 коп.).

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 
148 800,00 грн. (сто сорок вісім тисяч вісімсот гривень 00 коп.).

Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації – 
14 880,00 грн. (чотирнадцять тисяч вісімсот вісімдесят гривень 00 коп.).

Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта приватизації покупець визначає 

самостійно; питання землекористування новий власник вирішує само-
стійно відповідно до чинного законодавства; здійснювати заходи щодо 
збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання 
санітарних, екологічних норм та техніки безпеки під час експлуатації 
об’єкта; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації протягом 
трьох років та у період чинності умов договору купівлі-продажу здійсню-
вати після повної сплати ціни продажу виключно за згодою державного 
органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, із забез-
печенням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних 
покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невико-
нання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу; у разі 
подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта 
зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права влас-
ності на об’єкт подати державному органу приватизації копії документів, 
що підтверджують його право власності; переможцю аукціону після під-
писання акта передання об’єкта приватизації згідно з чинним законо-
давством України самостійно здійснити заходи щодо переоформлення 
права на об’єкт приватизації та його державної реєстрації; на вимогу 
представника органу приватизації покупець зобов’язаний до моменту 
підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-
продажу надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, документи 
тощо про виконання умов договору купівлі-продажу.

Плата за реєстрацію заяви – 17,00 грн. вноситься на р/р 
№ 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Во-
линській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення 
платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).

 Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації 
вносяться на р/р № 37313006000023 РВ ФДМУ по Волинській області в 
ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. 
Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області (грошові 
кошти в розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта приватизації 
для участі в аукціоні).

 Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються гро-
шовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській 
області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 
13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області 
(кошти від приватизації об’єкта приватизації). 

аукціон за методом зниження ціни відбудеться 9 листопада 
2015 року о 10.00 за адресою: м. Луцьк, київський майдан, 9, 
кімн. 817. 

Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 5 листопада 
2015 року до 17.15.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-
ташування з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00. 

Служба з організації та проведення аукціону за методом зниження 
ціни – РВ ФДМУ по Волинській області, адреса: 43027, Волинська обл., 
м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел. 24-00-57.

інформація 
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної  

власності за методом зниження ціни
Назва об’єкта приватизації: будівля компресорного цеху ліквідо-

ваної газокомпресорної станції (ГКС-3) загальною площею 1 721,3 м2, 
що перебуває на балансі ТОВ «Базальт».

Місцезнаходження об’єкта приватизації: 44101, Волинська обл., 
Ратнівський р-н, смт Ратне, вул. Шевченка, 57.

Балансоутримувач: ТОВ «Базальт» (переєстроване з ВАТ «Ратно-
газбуд»).

Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт приватизації – будівля 
компресорного цеху ліквідованої газокомпресорної станції (ГКС-3), рік 
побудови – 1963, кількість поверхів – 2, загальна площа – 1 721,3 м2. 
Об’єкт приватизації перебуває в пошкодженому стані та потребує про-
ведення капітальних ремонтних робіт. Будівля знаходиться в перифе-
рійній зоні селища. Навколишня забудова представлена виробничими 
та складськими будівлями ліквідованої газокомпресорної станції та 
іншими будівлями. Відстань від об’єкта до центру смт Ратне – 1,5 км, 
до автостанції – 2,5 км.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 
123 900,00 грн. (сто двадцять три тисячі дев’ятсот гривень 00 коп.), 
ПДВ – 24 780,00 грн. (двадцять чотири тисячі сімсот вісімдесят гри-
вень 00 коп.).

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 
148 680,00 грн. (сто сорок вісім тисяч шістсот вісімдесят гри-
вень 00 коп.).

Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта прива-
тизації – 14 868,00 грн. (чотирнадцять тисяч вісімсот шістдесят вісім 
гривень 00 коп.).

Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта приватизації покупець визначає 

самостійно; питання землекористування новий власник вирішує само-
стійно відповідно до чинного законодавства; здійснювати заходи щодо 
збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання 
санітарних, екологічних норм та техніки безпеки під час експлуатації 
об’єкта; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації протягом 
трьох років та у період чинності умов договору купівлі-продажу здійсню-
вати після повної сплати ціни продажу виключно за згодою державного 
органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням із забез-
печенням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних 
покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невико-
нання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу; у разі 
подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта 
зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права влас-
ності на об’єкт подати державному органу приватизації копії документів, 
що підтверджують його право власності; переможцю аукціону після під-
писання акта передання об’єкта приватизації згідно з чинним законо-
давством України самостійно здійснити заходи щодо переоформлення 
права на об’єкт приватизації та його державної реєстрації; на вимогу 
представника органу приватизації покупець зобов’язаний до моменту 
підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-
продажу надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, документи 
тощо про виконання умов договору купівлі-продажу.

Плата за реєстрацію заяви – 17,00 грн. вноситься на р/р 
№ 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Во-
линській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення 
платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).

 Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації 
вносяться на р/р № 37313006000023 РВ ФДМУ по Волинській області в 
ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. 
Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області (грошові 
кошти в розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта приватизації 
для участі в аукціоні).

Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються гро-
шовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській 
області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 
13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області 
(кошти від приватизації об’єкта приватизації). 

 аукціон за методом зниження ціни відбудеться 9 листопада 
2015 року о 10.00 за адресою: м. Луцьк, київський майдан, 9, 
кімн. 817. 

 Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 5 листопа-
да 2015 року до 17.15.

 Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-
ташування з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00. 

Служба з організації та проведення аукціону за методом зниження 
ціни – РВ ФДМУ по Волинській області, адреса: 43027, Волинська обл., 
м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел. 24-00-57.

ХерсонсЬка оБЛасТЬ
інформація 

про повторний продаж на аукціоні  
об’єкта державної власності 

Назва об'єкта: котельня (будівля) внутрішньою площею 941,5 м2. 
Адреса: 75100, Херсонська обл., м. Цюрупинськ, вул. Промисло-

ва, 1.
Балансоутримувач об’єкта: ПАТ «Машинобудівний завод «Аме-

тист».
Об’єкт являє собою нежитлову одноповерхову будівлю промисло-

вого зразка з бетонною підлогою, фундамент залізобетонний, дах – 
руберойд, бітум.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 100 656,00 грн., 
ПДВ – 20 131,20 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 120 787,20 грн.
Сума грошових коштів (10 % початкової ціни об’єкта) для участі в 

аукціоні: 12 078,72 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; 

експлуатацію об’єкта здійснювати відповідно до санітарних, технічних, 
пожежних та екологічних норм; здійснити державну реєстрацію неру-
хомого майна, яке входить до складу об’єкта приватизації, в установ-
леному законом порядку; подальше відчуження об’єкта приватизації 
можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, 
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою РВ ФДМУ 
по Херсонській області; покупець сплачує послуги нотаріуса. 

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподатковуваного 

мінімуму (17,00 грн.) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт 
приватизації вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по Херсон-
ській області, р/р № 37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк 
одержувача – ГУДКСУ у Херсонській області, код банку 852010.

Для участі в аукціоні грошові кошти у сумі 12 078,72 грн., що ста-
новить 10 % початкової ціни об’єкта, вносяться на рахунок одержува-
ча – РВ ФДМУ по Херсонській області, р/р № 37315008000014, код за 
ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача – ГУДКСУ у Херсонській області, 
код банку 852010.

аукціон відбудеться о 10.00 через 20 днів з дня опубліку-
вання інформації у газеті «відомості приватизації» за адресою: 
м. Херсон, просп. ушакова, 47.

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

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

Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Херсон-
ській області (м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, каб. 244, 
тел. 22-44-44).

Фонд державного майна України повідомляє, що з 19.10.2015 
Приватне акціонерне товариство фондова біржа «іннекс» 
тимчасово змінює місцезнаходження терміном до шести 
місяців.

Адреса нового місцезнаходження: 03040, м. Київ, просп. Голо-
сіївський (просп. 40-річчя Жовтня), буд. 70, 11-й поверх.

Номер телефону для зв’язку за новим місцезнаходженням 
Фондової біржі «ІННЕКС» (044) 221-01-40.
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ПоЛТавсЬка оБЛасТЬ
інформація 

рв фдму по Полтавській області про оголошення повторного 
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою 

для підготовки до продажу земельної ділянки  
державної власності, на якій розташований об’єкт  

державної власності, що підлягає приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документа-

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

Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій роз-
ташований об’єкт державної власності групи а – нежитлова бу-
дівля – магазин загальною площею 55,8 м2 за адресою: 37673, 
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Петрівці, вул. Жовтнева, 
120б, що перебуває на балансі ТОВ Агрофірма «Миргородська» (код  
за ЄДРПОУ 36805165).

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 
25.05.2015 № 759 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» 
та наказ РВ ФДМУ від 07.09.2015 № 577 «Про приватизацію об’єкта 
державної власності групи А».

орієнтовний розмір земельної ділянки: відсутній.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті прове-

дення робіт із землеустрою: документація із землеустрою, погоджена 
та затверджена у встановленому порядку; позитивний висновок дер-
жавної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного 
земельного кадастру про земельну ділянку; документ, що підтверджує 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закрі-
плення їх межовими знаками.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по 
Полтавській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на 
якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору 
виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати 
проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи 
з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозиці-
єю. До підтвердних документів належать: заява про участь у конкурсі 
з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до 
Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, за-
твердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, 
що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних 
осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної по-
даткової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів 
претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за 
ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); документи, що підтвер-

джують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним за-
конодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація 
претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на 
виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації 
із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних 
даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які 
будуть представлені за результатами виконаних робіт; згоду на обробку 
персональних даних (для фізичних осіб – підприємців).

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з ура-
хуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазна-
чається у календарних днях. 

Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ 
ФДМУ по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 
1/23, кімн. 421.

Кінцевий термін подання конкурсної документації – 03.11.2015 
включно.  

конкурс відбудеться 11.11.2015 о 14.00 у рв фдму по Пол-
тавській області за адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, 
кімн. 402.

Телефони для довідок: (0532) 2-24-86, 56-35-55.

ТерноПіЛЬсЬка оБЛасТЬ
інформація 

рв фдму по Тернопільській області про оголошення конкурсу 
з відбору виконавців робіт із землеустрою

1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення докумен-
тації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із 
земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований, 
а саме: встановлення або відновлення меж земельної ділянки; пого-
дження меж земельної ділянки з суміжними власниками та землеко-
ристувачами; закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місце-
вості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з 
реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі, при-
своєння кадастрового номера та внесення відомостей до національної 
кадастрової системи, у тому числі перевірка файла обміну даними про 
результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного 
файла); погодження та затвердження документації із землеустрою у 
встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної 
експертизи документації із землеустрою; підготовка інших матеріалів 
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки. 

2. Дані про об’єкт землеустрою. 
Назва об’єкта: об’єкт групи д – об’єкт незавершеного будівни-

цтва – 90-квартирний житловий будинок за адресою: вул. Сонячна, 
26, м. Монастириська, Тернопільська область.

3. орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,5 га. 
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 

17.07.1998 № 1407 «Про перелік об’єктів незавершеного будівництва, 
що підлягають приватизації». 

Інша інформація: об’єкт незавершеного будівництва повернутий 
у державну власність за актом приймання-передання від 09.04.2014 
(на виконання рішення господарського суду Тернопільської області 
від 19.03.2013 у справі № 921/172/13-г).

4. Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведен-
ня робіт із землеустрою: відповідна документація із землеустрою, пого-
джена та затверджена у встановленому порядку; позитивний висновок 

державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного 
земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній 
ділянці; документ, що підтверджує встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками. 

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

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із земле-
устрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний від-
бір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ 
від 29.09.2011 № 1420 із внесеними змінами); копія документа, що 
засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних 
осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної 
податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих доку-
ментів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного 
коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, 
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим 
чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова 
інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект 
завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид 
документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, пе-
релік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і 
матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; 
копії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею, або відповідних допусків до державної таєм-
ниці (за необхідності); згода на обробку персональних даних (додаток 4 
до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, 
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 із змінами) – для 
фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з від-
бору виконавців робіт із землеустрою.

Конкурсна пропозиція подається у запечатаному конверті і має 
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт із землеустрою з 
урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних 
з виконанням робіт із землеустрою, а також строку виконаних робіт, 
зазначеного у календарних днях. 

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів 
або несвоєчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не до-
пускається, про що його письмово повідомляє голова конкурсної комісії 
із зазначенням підстав відмови.

Конкурсна документація подається до відділу інформаційно-
аналітичної роботи, документального забезпечення, зв’язків із гро-
мадськістю та ЗМІ РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: 
вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль.

Останній день приймання заяв на участь у конкурсі – 11 листопада 
2015 року (включно) до 17.00.

конкурс відбудеться 19 листопада 2015 року об 11.00 
в рв фдму по Тернопільській області за адресою: вул. Танцоро-
ва, 11, м. Тернопіль, телефон для довідок (0352) 25-39-88.

інформація 
про повторний продаж на аукціоні  

об’єктів державної власності 
Назва об’єкта № 1: окреме індивідуально визначене майно – 

теплохід «восход-11». 
Адреса: 73000, м. Херсон, Карантинний острів, 1.
Балансоутримувач об’єкта: комунальна судноплавна компанія 

«Київ».
Характеристика об’єкта: тип судна – пасажирський теплохід, 

призначення судна – пасажирські перевезення, матеріал корпусу – 
алюмінієво-магнієвий сплав, пасажировмісність – 71 особа, габаритні 
розміри судна: довжина – 27,6 м, ширина – 6,4 м, висота – 4,0 м (від 
рівня води при ході на крилах), осадка – 2,1 м, 1,1 м (на крилах), водо-
тоннажність – 28 т.

Об’єкт перебуває в непридатному до експлуатації стані – відсутні 
двигуни та гвинти, навісне та навігаційне обладнання.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 287 630,00 грн. 
ПДВ – 57 526,00 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням Пдв – 

345 156,00 грн.
Сума грошових коштів (10 % початкової ціни об’єкта) для участі в 

аукціоні: 34 515,60 грн.
Назва об’єкта № 2: окреме індивідуально визначене майно – 

теплохід «восход-12». 
Адреса: 73000, м. Херсон, Карантинний острів, 1.
Балансоутримувач об’єкта: комунальна судноплавна компанія 

«Київ».
Характеристика об’єкта: тип судна – пасажирський теплохід, призна-

чення судна – пасажирські перевезення, матеріал корпусу – алюмінієво-
магнієвий сплав, пасажировмісність – 71 особа, габаритні розміри судна: 
довжина – 27,6 м, ширина – 6,4 м, висота – 4,0 м (від рівня води при ході 
на крилах), осадка – 2,1 м, 1,1 м (на крилах), водотоннажність – 28 т.

Об’єкт перебуває в непридатному до експлуатації стані – відсутні 
двигуни та гвинти, навісне та навігаційне обладнання.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 287 630,00 грн., 
ПДВ – 57 526,00 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 345 156,00 грн.
Сума грошових коштів (10 % початкової ціни об’єкта) для участі в 

аукціоні: 34 515,60 грн.
Назва об’єкта № 3: окреме індивідуально визначене майно – 

теплохід «восход-21». 
Адреса: 73000, м. Херсон, Карантинний острів, 1.
Балансоутримувач об’єкта: комунальна судноплавна компанія 

«Київ».
Характеристика об’єкта: тип судна – пасажирський теплохід, 

призначення судна – пасажирські перевезення, матеріал корпусу – 
алюмінієво-магнієвий сплав, пасажировмісність – 71 особа, габаритні 
розміри судна: довжина – 27,6 м, ширина – 6,4 м, висота – 4,0 м (від 
рівня води при ході на крилах), осадка – 2,1 м, 1,1 м (на крилах), водо-
тоннажність – 28 т.

Об’єкт перебуває в непридатному до експлуатації стані – відсутні 
двигуни та гвинти, навісне та навігаційне обладнання.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 334 831,00 грн., 
ПДВ – 66 966,20 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 401 797,20 грн.
Сума грошових коштів (10 % початкової вартості продажу) для участі 

в аукціоні: 40 179,72 грн.
Назва об’єкта № 4: окреме індивідуально визначене майно – 

теплохід «г. Татарченко». 
Адреса: 73000, м. Херсон, Карантинний острів, 1.
Балансоутримувач об’єкта: комунальна судноплавна компанія 

«Київ».
Характеристика об’єкта: тип судна – пасажирський теплохід, 

призначення судна – пасажирські перевезення, матеріал корпусу – 
алюмінієво-магнієвий сплав, пасажировмісність – 71 особа, габаритні 
розміри судна: довжина – 27,6 м, ширина – 6,4 м, висота – 4,0 м (від 
рівня води при ході на крилах), осадка – 2,1 м, 1,1 м (на крилах), водо-
тоннажність – 28 т.

Об’єкт перебуває в непридатному до експлуатації стані, відсутні 
двигуни та гвинти, навісне та навігаційне обладнання.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 287 630,00 грн., ПДВ – 57 526,00 
грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 345 156,00 грн.
Сума грошових коштів (10 % початкової ціна об’єкта) для участі в 

аукціоні: 34 515,60 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; 

експлуатацію об’єкта здійснювати відповідно до санітарних, технічних, 
пожежних та екологічних норм; подальше відчуження та передача в 
заставу в період контролю регіональним відділенням за виконанням 
умов договору купівлі-продажу здійснювати виключно за погодженням 
з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового власника 
всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження; 
покупець сплачує послуги нотаріуса. 

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподатковуваного 

мінімуму (17,00 грн.) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт 
приватизації вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по Хер-
сонській області, р/р № 37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778, 
банк одержувача – ГУДКСУ у Херсонській області, код банку  
852010.

Для участі в аукціоні грошові кошти за об’єкт № 1 у сумі 34 515,60 
грн., за об’єкт № 2 у сумі 34 515,60 грн., за об’єкт № 3 у сумі 40 179,72 
грн., за об’єкт № 4 у сумі 34 515,60 грн., що становить 10 % почат-
кової ціни об’єктів, вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ 
по Херсонській області, р/р № 37315008000014, код за ЄДРПОУ 
21295778, банк одержувача – ГУДКСУ у Херсонській області, код 
банку 852010.

аукціон відбудеться о 10.30 через 20 днів з дня опублікування 
інформації у газеті «відомості приватизації» за адресою: 
м. Херсон, просп. ушакова, 47.

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

Ознайомитися з об’єктами приватизації можна в робочі дні за міс-
цем їх розташування.

Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Херсон-
ській області (м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, каб. 244, 
тел. 22-44-44).

конкурСи з віДбору розробників Документації із землеуСтрою

проДаж пакетів акцій на фонДовій біржі

управління з питань біржової діяльності та конкурсного продажу, т. 286-34-30

інформаційне ПовідомЛення 
про початок торгів на фондовій біржі україни пакетом акцій акціонерного товариства

ПуБЛіЧне акціонерне ТоварисТво «ПЛемЗавод «яненківсЬкий»,
що приватизується

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації

№ 
з/п

Найменування показника Значення показника

1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 20597543

2 Найменування товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ»

3 Місцезнаходження товариства 08470, КИЇВСЬКА ОБЛ., ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬ-
НИЦЬКИЙ Р-Н, C. ПОЛОГИ-ЯНЕНКИ

4 Розмір статутного капіталу товариства, грн. 1 428 820,00

5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 1 441 972

6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 25,23

7 Номінальна вартість однієї акції, грн. 0,25

8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн. 370125,37

9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 21

11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні) Ні

12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні

13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні) Ні

14 Площа земельної ділянки, га 180,5

15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), % 0

16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ,  
найменування)

23730178, ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ 
«ФАВОРИТ»

17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)  30370711, Публічне акціонерне товариство 
«Національний дипозитарій України»

18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 4 201 

19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 7 479 

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

№  
з/п Найменування показника 2012 рік 2013 рік 2014 рік

1 2 3 4 5

1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн. 4575 7804 4201

2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 1745 7376 3780

3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 262,18 105,8 111,14

4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн. 1890 -1162 -230

АКТИВ

5 Необоротні активи, тис. грн. 2481 2258 2054

6 Оборотні активи, тис. грн. 6777 9352 5425

7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0

8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн. 0 0 0

9 Баланс активів, тис. грн. 9258 11610 7479

ПАСИВ

10 Вартість власного капіталу, тис. грн. 2913 1751 1521

11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн. 0 0 0

12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 0 0 0

13 Поточні зобов’язання, тис. грн. 6345 9859 5958

14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0

15 Баланс пасивів, тис. грн. 9258 11610 7479

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

 Підприємство не здійснює екологічно небезпечної господарської діяльності.
ВІДОМОСТІ  

про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Відсутнє провадження у справі про банкрутство.

⇒
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конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

проДаж пакетів акцій на фонДовій біржі

управління з питань біржової діяльності та конкурсного продажу, т. 286-34-30

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та строк проведення торгів

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 найменування фондової біржі східно-Європейська фондова біржа
2 Місцезнаходження фондової біржі 03680, м. Київ, вул. Боженка, 86, літера «И», 2-й поверх
3 Телефон для довідок (044) 200-09-70
4 дата торговельного дня (дня проведення торгів) 05.11.2015 
5 Час початку торговельної сесії 10.00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / 

АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
АПЦ 

7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів) Перші торги

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції» 
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році», 

інформаційне ПовідомЛення 
про початок торгів на фондовій біржі україни пакетом акцій акціонерного товариства

ПуБЛіЧне акціонерне ТоварисТво «арксі»,
що приватизується

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 14307512

2 Найменування товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРКСІ»

3 Місцезнаходження товариства 08154, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТО-
ШИН СЬКИЙ Р-Н, М. БОЯРКА, ВУЛ. 40-РІЧЧЯ 
ЖОВТНЯ, 36

4 Розмір статутного капіталу товариства, грн. 9 082 085,75

5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 2 484 581

6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 6,839

7 Номінальна вартість однієї акції, грн. 0,25

8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн. 1 137 838,71

9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 25

11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні) Ні

12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні

13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні) Ні

14 Площа земельної ділянки, га 10,6757

15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), % 0

16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ,  
найменування)

23725243, ПрАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 
«РОМЕКС-ІНВЕСТ»

17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)  30370711, Публічне акціонерне товариство 
«Національний депозитарій України»

18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 6 393,2

19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 41 461,1

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

№  
з/п Найменування показника 2012 рік 2013 рік 2014 рік

1 2 3 4 5
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн. 3260,9 4211,5 6393,2
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 2098,1 3010,2 2,1
3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 156,84 139,91 304438
4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн. -435,1 -356 -226,2

АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн. 6306,3 5826,9 5437,3
6 Оборотні активи, тис. грн. 35313,3 35485,2 36023,8
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн. 1,5 1,5 1,1

відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимоно-
польного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 
1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 
09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).

До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» 
не можуть бути покупцями: 

юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків; органи державної влади; працівники дер-
жавних органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства 
(компанії), їх дочірні компанії та підприємства; особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міні-
стрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних 
злочинним шляхом; особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, що визначені в абзацах 2-6 частини 3 статті 8 
зазначеного закону, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Закону України «Про санкції».

 Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подається інформація про потенційних покупців 
об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фі-
зичних осіб – кінцевих власників.

1 2 3 4 5
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн. 0 0 0
9 Баланс активів, тис. грн. 41621,1 41313,6 41461,1

ПАСИВ
10 Вартість власного капіталу, тис. грн. 17228,3 16872,2 16646
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн. 0 0 0
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 18644,1 18651,1 18651,1
13 Поточні зобов’язання, тис. грн. 5748 5789,6 6164
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн. 0,7 0,7 0,7
15 Баланс пасивів, тис. грн. 41621,1 41313,6 41461,1

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

Відомості про екологічний стан підприємства відсутні.
ВІДОМОСТІ  

про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Відсутнє провадження у справі про банкрутство.

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та строк проведення торгів

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 найменування фондової біржі українська фондова біржа
2 Місцезнаходження фондової біржі 01034, м. Київ, пров. Рильський, 10
3 Телефон для довідок (044) 278-28-50
4 дата торговельного дня (дня проведення торгів) 10.11.2015 
5 Час початку торговельної сесії 11.00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / 

АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
АПЦ

7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів) Перші торги 

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про 
санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації 
у 2015 році», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціо-
нерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, 
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимоно-
польного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 
року за № 725/21038). 

До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» 
не можуть бути покупцями: 

юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків; органи державної влади; працівники 
державних органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні то-
вариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства; особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає 
Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню до-
ходів, одержаних злочинним шляхом; особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, що визначені в абза-
цах 2-6 частини 3 статті 8 зазначеного закону, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Закону 
України «Про санкції».

 Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подається інформація про потенційних покупців 
об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фі-
зичних осіб – кінцевих власників.

Продовження таблиці

ПіДсУмКи
інформація 

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

які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єктів, що відбувся 10.09.2015

1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
158,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». 
Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Кірова, 111б. Переможець – ТОВ «Ме-
галіт Експерт».

2. Назва об’єкта: частина техповерху площею 9,0 м2 та частина даху пло-
щею 67,0 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: м. Дніпро-
петровськ, вул. Привокзальна, 11. Переможець – ДВНЗ ПДАБтаА.

3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
184,1 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпропе-
тровськ, вул. Миронова, 15. Переможець – ПП ЦНЕ «Гарант».

4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 
89,1 м2. Балансоутримувач: ДП «Придніпровська залізниця». Адреса: м. Кри-
вий Ріг, вул. Кириленка, 12/97. Переможець – ТОВ «Мамульчик І К».

5. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Дніпропетровський транспортно-
економічний коледж». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Трудових резервів, 
4. Переможець – ТБ Універсал.

6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною пло-
щею 70,3 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-
технологічний університет». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна 
Перемоги, 40. Переможець – ТОВ «Авто Маркет».

7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною пло-
щею 44,2 м2. Балансоутримувач: Західно-Донбаський професійний ліцей. 
Адреса: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 571. Переможець – ФОП Даниль-
ченко В. В.

8. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 
9,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет 
ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 72. Перемо-
жець – ТБ Універсал.

9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
104,9 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетров-
ська обл., Петриківський р-н, смт Петриківка, вул. Леніна, 52. Переможець – 
ФОП Данильченко В. В.

10. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Східний гірничо-збагачувальний ком-
бінат». Адреса: м. Жовті Води, вул. Залізнична, 13. Переможець – ФОП 
Данильченко В. В.

11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною 
площею60,1 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський радіоприладобу-
дівний коледж. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, 18. Переможець – 
ТОВ «Експерт Сервіс».

12. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 3,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний уні-
верситет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Семашка, 16. Переможець – ФОП 
Воротеляк Е. Е.

13.Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею20,0 м2. Ба-
лансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: 
м. Кривий Ріг, просп. К. Маркса, 64. Переможець – ФОП Щур С.Ф.

14. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 4,0 м2.Балансоутримувач: Дніпропетровський національний універси-
тет ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 30. Перемо-
жець – ТОВ «Авто Маркет».

15. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною пло-
щею 65,3 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний уні-
верситет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Семашка, 16. Переможець – ФОП 
Воротеляк Е. Е.

16. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 
54,8 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. 
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 38а. Переможець – 
ФОП Кушнєрова Л. О.

17. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Севастопольська, 17, гурт. 
№ 3. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.

18. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Севастопольська, 17, гурт. 
№ 4. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.

19. Назва об’єкта: частина замощення площею 11,0 м2.Балансоутриму-
вач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». Адреса: м. Дні-
пропетровськ, пл. Жовтнева, 2. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс».

20. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 128,1 м2. 
Балансоутримувач: Криворізький коксохімічний технікум Національної ме-
талургійної академії України. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 40. 
Переможець – ФОП Щур С. Ф.

21. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 632,7 м2. 
Балансоутримувач: Дніпропетровське обласне відділення (філія) Комітету з 
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Адреса: 
м. Дніпропетровськ, вул. Марата, 2. Переможець – ДВНЗ ПДАБтаА.

22. Назва об’єкта: майданчик площею 8,0 м2. Балансоутримувач: Дні-
пропетровський національний університет залізничного транспорту ім. 
академіка В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2. Пе-
реможець – ПП «ЦНЕ «Гарант».

23. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею36,9 м2. 
Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпропе-
тровськ, вул. Набережна В. І. Леніна, 29. Переможець – ТБ Універсал.

24. Назва об’єкта: нежитлова будівля загальною площею 404,3 м2. Ба-
лансоутримувач: ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля». Адреса: м. Першотравенськ, 
вул. Комсомольська, 34. Переможець – ФОП Данильченко В. В.

25. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 5,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний універ-
ситет». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. К.Маркса, 64. Переможець – ТОВ 
«Мамульчик І К».

26. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною пло-
щею 119,3 м2. Балансоутримувач: ДП «Придніпровська залізниця». Адреса: 
м. Кривий Ріг, вул. Кириленка, 19. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е.

27. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
147,07 м2. Балансоутримувач: Нікопольське міжрайонне управління водного 
господарства. Адреса: Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, с. Запо-
різьке. Переможець – ФОП Данильченко В. В.

28. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – будівництво бази 
механізації АТЦ. Балансоутримувач: ПАТ «ДНІПРОАЗОТ». Адреса: Дніпропе-
тровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Горобця, 4в. Переможець – Пра-
вобережна товарна біржа.

інформація 
рв фдму по Запорізькій області про підсумки  

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, що відбувся 10.09.2015

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності пере-
можцями визнано:

фізичну особу – підприємця Перевая Володимира Сергійовича на ви-
конання робіт з оцінки об’єкта оренди – державного нерухомого майна – 
будівлі № 1(літ. А-3, А1-3) загальною площею 2 003,2 м2, що перебуває на 
балансі ДП НДПІ «Укрдіпрогазоочистка». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Запоріжжя, вул. Трегубенка, 18;

фізичну особу – підприємця Давидовську Ольгу Яківну на виконання 
робіт з оцінки об’єкта оренди – нежитлового приміщення недіючої водона-
пірної вежі № 1 площею 21,58 м2 та частини асфальтобетонного замощен-

ня № 2 площею 19,61 м2, загальною площею 41,19 м2, що перебувають на 
балансі Запорізького гідроенергетичного коледжу Запорізької державної 
інженерної академії. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69041, м. Запоріж-
жя, вул. Мінська, 10;

фізичну особу – підприємця Жуган Віру Станіславівну на виконання робіт 
з оцінки об’єкта оренди – нежитлового приміщення № 7 (у складі: приміщень 
з № 1 до № 5 включно, з № 7 до № 9 включно) першого поверху будівлі гур-
тожитку літ. А-9 загальною площею 236,4 м2, що перебуває на балансі ДНЗ 
«Дніпрорудненський професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів, 15;

ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – нежит-
лового приміщення № 67 загальною площею 9,0 м2 першого поверху будівлі 
служби охорони здоров’я (літ. Г-5), що перебуває на балансі лікарні(з полі-
клінікою) ГУМВС України в Запорізькій області. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29;

ПП «Оціночна фірма «Аналітик» на виконання робіт з оцінки об’єкта 
оренди – вбудованого нежитлового приміщення третього поверху чотири-
поверхової будівлі (літ. А) № 339 загальною площею 24,4 м2, інвентарний 
номер 3950, реєстровий номер 01125761.4.РИБРМН187, що перебуває на 
балансі державного підприємства «Бердянський морський торговельний 
порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71112, Запорізька обл., м. Бер-
дянськ, вул. Горького,6;

ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – нежитло-
вих приміщень з № 69 до № 73 включно, вбудованих в третій поверх будинку 
гуртожитку (літ. А-5),загальною площею 115,7 м2, що перебуває на балансі 
ЗПНУ № 461 ВАТ «Запоріжелектромонтаж» та не увійшов до його статут-
ного капіталу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Якова 
Новицького, 11 / Правди, 51;

фізичну особу – підприємця Перевая Володимира Сергійовича на ви-
конання робіт з оцінки об’єкта оренди – частини вбудованого нежитлового 
приміщення загальною площею 1,50 м2 (літ. В, частина коридору № 115) пер-
шого поверху триповерхової будівлі учбового корпусу № 1-А, що перебуває 
на балансі Бердянського державного педагогічного університету. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,вул. Шмідта, 4;

фізичну особу – підприємця Перевая Володимира Сергійовича на вико-
нання робіт з оцінки об’єкта оренди – північної частини фасаду адміністра-
тивної будівлі (літ. А-5) загальною площею 36,0 м2, що перебуває на балансі 
Запорізького обласного управління водних ресурсів. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 105;

фізичну особу – підприємця Перевая Володимира Сергійовича на вико-
нання робіт з оцінки об’єкта оренди – нежитлових приміщень № 3,4 одно-
поверхової напівпідземної будівлі складу № 8 загальною площею 154,0 м2, 
що перебуває на балансі ДП «Українська Авіаційна Транспортна Компанія». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд.

інформація 
рв фдму по Полтавській області про підсумки конкурсу з відбору 

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

об’єктів оренди, що відбувся 10.09.2015
Переможцем конкурсу визнано:
юридичну особу – товарну біржу «Полтавська регіональна біржа неру-

хомості» по об’єкту – вбудованих нежитлових приміщеннях кафе площею 
137,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: м. Полтава,вул. Сапіго, 1. Балансоутри-
мувач: Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молоч-
ної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром». Мета оцінки: визначення 
ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди;

юридичну особу – ПП «Центр незалежної оцінки та експертизи» по 
об’єкту – нежитловому приміщенню котельні площею 413,0 м2. Місцезна-
ходження об’єкта: Полтавська обл., м. Миргород, вул. Українська, 60. Ба-
лансоутримувач: Медичного реабілітаційного центру МВС України «Мир-
город». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення до-
говору оренди.
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інформація 
рв фдму по рівненській області про підсумки  

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, що відбувся 09.09.2015

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для про-
ведення незалежної оцінки об’єктів оренди, а саме: 

нежитлове приміщення навчального корпусу площею 6,2 м2, що пе-
ребуває на балансі Національного університету «Острозька академія», 
за адресою: Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2 визнано ПП 
«Експертбудсервіс»;

нежитлове приміщення Зарічненського ЦОС ЦПЗ № 6 площею 32,3 м2, 
що перебуває на балансі Рівненської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адре-
сою: Рівненська обл., смт Зарічне, вул. Центральна, 6 визнано ТзОВ «ЦТБ 
Рівне-Експо»;

будівля кафе «Млин» площею 321,0 м2, склад площею 26,6 м2 та облад-
нання в кількості 75 од., що перебувають на балансі Державного підприєм-
ства «Радивилівський комбінат хлібопродуктів», за адресою: Рівненська обл., 
м. Радивилів, вул. Волковенка, 11б визнано ПП «Оцінка та Консалтинг»;

частина нежитлового приміщення першого поверху будівлі ВПЗ Мли-
нівського ЦОС ЦПЗ № 2 площею 10,5 м2, що перебуває на балансі Рівнен-
ської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Рівненська обл., смт Млинів, 
вул. Рівненська, 2 визнано ФОП Антонюка С. В.;

частина вестибуля навчально-виробничих майстерень площею 8,0 м2, 
що перебуває на балансі Рівненського автотранспортного коледжу НУВГП, 
за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 35 визнано ПП «Експерт-Рівне-
Консалт»;

частина приміщення першого поверху навчального корпусу № 1 площею 
18,0 м2, що перебуває на балансі Рівненського державного гуманітарного 
університету, за адресою: м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12 визнано ПП 
«Оцінка та Консалтинг»;

частина приміщення навчального корпусу № 2 площею 12,0 м2, що пе-
ребуває на балансі Рівненського державного гуманітарного університету, 
за адресою: м. Рівне, вул. Остафова, 31 визнано ПП «Оцінка та Консал-
тинг»;

частина приміщення навчального корпусу № 3 площею 9,0 м2, що перебу-
ває на балансі Рівненського державного гуманітарного університету, за адре-
сою: м. Рівне, вул. Хвильового, 7 визнано ПП «Оцінка та Консалтинг»;

частина приміщення навчального корпусу № 2 площею 16,0 м2, що пе-
ребуває на балансі Рівненського державного гуманітарного університету, 
за адресою: м. Рівне, вул. Остафова, 31 визнано ПП «Оцінка та Консал-
тинг»;

частина приміщень навчального корпусу № 3 площею 15,9 м2, що перебу-
ває на балансі Рівненського державного гуманітарного університету, за адре-
сою: м. Рівне, вул. Хвильового, 7 визнано ПП «Оцінка та Консалтинг»;

адмінприміщення площею 324,5 м2, що перебуває на балансі Головного 
управління статистики у Рівненській області, за адресою: м. Рівне, вул. Со-
борного, 190а визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт»;

частина нежитлового приміщення другого поверху будівлі ВПЗ Заріч-
ненського ЦОС ЦПЗ № 6 площею 11,8 м2, що перебуває на балансі Рівнен-
ської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Рівненська обл., смт Зарічне, 
вул. Центральна, 6 визнано ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо».

інформація 
рв фдму по Тернопільській області про підсумки  

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, що відбувся 10.09.2015

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для про-
ведення незалежної оцінки об’єкта –частини нежитлових приміщень на-
вчального корпусу (майстерні) загальною площею 46,2 м2 (літ. «Б», позиції: 
тамбур (1-7) – 2,7 м2, котельня (1-39) – 34,8 м2, склад (1-40) – 8,7 м2, що пе-
ребувають на балансі державного навчального закладу «Чортківське вище 
професійне училище», за адресою: Тернопільська обл., Чортківський р-н, 
смт Заводське, вул. Паркова,12 визнано ТОВ фірму «Гудвіл».

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для про-
ведення незалежної оцінки об’єкта – частини приміщень гаражів (літ. Е, поз. 
1-1) площею 52,2 м2, що перебувають на балансі Тернопільського міжрайон-
ного управління водного господарства, за адресою: м. Тернопіль, вул. Тек-
стильна, 30а визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа».

інформація 
рв фдму по Чернівецькій області про підсумки  

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

оцінки майна, що відбувся 10.09.2015
Відповідно до п. 3.2. Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-

ної діяльності ухвалено рішення про укладення договорів на проведення 
незалежної оцінки майна:

нежитлових приміщень першого поверху будівлі їдальні № 15 (літ.В, В1, 
В2) загальною площею 830,5 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Прутська, 16б, 
що перебувають на позабалансовому рахунку ТОВ «Машзавод»; 

частини приміщень першого поверху будівлі корпусу блоку допоміжного 
(літ. А') загальною площею 110,8 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Прутська, 
10а, що перебувають на позабалансовому рахунку ТОВ «Машзавод», з метою 
продовження терміну дії договорів оренди з фізичною особою – підприєм-
цем Читайло Валентиною Василівною;

приміщення (1-4) площею 28,1 м2 першого поверху будівлі гуртожитку 
№ 2 (літ. А за адресою: м. Чернівці, вул. Чорноморська, 15а, що перебуває на 
балансі ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»;

приміщень першого поверху будівлі гуртожитку № 3 (літ. А) загальною 
площею 39,2 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Чорноморська, 13, що пере-
бувають на балансі ВДНЗ України «Буковинський державний медичний 
університет», з метою подальшої передачі в оренду з суб’єктом оціночної 
діяльності – ТОВ «ОЦІНКА-ІНФОРМ».

інформація 
рв фдму по Чернігівській області про підсумки  

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

оцінки об’єктів оренди, що відбувся 16.09.2015
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлових приміщень 
першого поверху двоповерхової адмінбудівлі площею 92,16 м2, що пере-
бувають на балансі Державного підприємства «Олімпійський навчально-
спортивний центр «Чернігів», за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 61 
визнано ПП «Аксіома».

2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлових вбудованих 
приміщень першого поверху двоповерхової будівлі відділення поштового 
зв’язку площею 65,0 м2, що перебувають на балансі Чернігівської дирекції 
УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Вокзальна, 
4 визнано ПП «Десна-Експерт-М».

3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового 
приміщення будівлі відділення поштового зв’язку площею 3,0 м2, що пере-
буває на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: 
Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Леніна, 34а визнано ПП 
«Десна-Експерт-М».

4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового примі-
щення будівлі відділення поштового зв’язку площею 3,1 м2, що перебуває на 
балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Чернігівська 
обл., м. Бахмач, вул. Жовтнева, 57а визнано ТОВ «Центр нерухомості».

5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового примі-
щення будівлі відділення поштового зв’язку площею 3,3 м2, що перебуває на 
балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Чернігівська 
обл., смт Ріпки, вул. Святомиколаївська, 67 визнано ТОВ «Пеком».

6. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового при-
міщення будівлі відділення поштового зв’язку площею 2,9 м2, що перебуває 
на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Чернігів-
ська обл., смт Короп, вул. Поштова, 9 визнано ПП «Аксіома».

7. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового примі-
щення будівлі відділення поштового зв’язку площею 2,9 м2, що перебуває на 
балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Чернігівська 
обл., смт Талалаївка, вул. Леніна, 13 визнано ТОВ «Пеком».

8. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлових приміщень 
першого поверху (кімн. № 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109,110, 111, 114, 
117) та другого поверху (кімн. № 207, 208) дев’ятиповерхової будівлі 
камерально-лабораторного корпусу, що перебувають на балансі Державно-
го підприємства«Український державний геологорозвідувальний інститут», 
за адресою: м. Чернігів, вул. Щорса, 12 визнано ПП «Десна-Експерт-М».

9. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – підтрибунних приміщень 
першого поверху двоповерхової трибуни стадіону площею 33,8 м2, що пе-
ребувають на балансі Державного підприємства «Олімпійський навчально-
спортивний центр «Чернігів», за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 61 
визнано ПП «Аксіома».

10. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди –нежитлового приміщення 
на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі площею 11,75 м2, що пе-
ребуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у 
Бахмацькому районі Чернігівської області, за адресою: Чернігівська обл., 
м. Бахмач, вул. Жовтнева, 31 визнано ТОВ «Центр нерухомості».

11. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлового приміщення 
гаража площею 107,0 м2, що перебуває на балансі Управління Державної 
казначейської служби України у Бахмацькому районі Чернігівської області, 
за адресою: Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Жовтнева, 31 визнано ТОВ 
«Центр нерухомості».

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 11.09.2015

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, м2 Адреса об’єкта 

оцінки Переможець конкурсу – СОД

1 Нежитлове при-
міщення

21,0 м. Київ, в пл. І. 
Франка, 3

ТОВ «Українські іноваційні 
консультанти»

2 Нежитлове при-
міщення

48,5 м. Київ, вул. Во-
линська, 12

ПП «Гарант-Експерт»

3 Нежитлове при-
міщення

25,5 м. Київ, просп. 
Перемоги, 14

ФОП Острик Т. В.

4 Нежитлове при-
міщення

80,5 м. Київ, вул. Бор-
щагівська, 193

ТОВ «Альянс Укрексперт»

5 Частина даху та тех-
нічного поверху

16,0 
(у т. ч. 11,0 та 5,0)

м. Київ, вул. Бер-
дичівська, 1

ТОВ «Інвестиційна оцінка»

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

які будуть залучені до  проведення незалежної  
оцінки майна, що відбувся 17.09.2015

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для про-
ведення незалежної оцінки майна визнано:

ПП «Бюро незалежних оцінок» (м. Житомир, пров. 3-й Транзитний, 31) 
по об’єкту – нежитлових приміщеннях площею 27,7 м2 на першому поверсі 
триповерхової будівлі поштового зв’язку, що перебувають на балансі Жи-
томирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., 
смт Ружин, вул. Бурди, 60;

ТОВ багатопрофільну фірму «Консул ЛТД» (м. Житомир, вул. Войкова, 3) 
по об’єкту – нежитлових приміщеннях площею 87,7 м2 на першому поверсі 
будівлі поштового зв’язку, що перебувають на балансі Житомирської дирекції 
УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський 
р-н, с. Ярунь, вул. Леніна, 16;

Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» (м. Житомир, вул. Ко-
товського, 60, кв. 11) по об’єкту – частина вбудованого приміщення техніч-
ного поверху площею 7,7 м2 та майданчик на даху площею 10 м2 адмінбудівлі 
(літ. А), що перебуває на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта» 
та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 1.

IнформацIя 
рв фдму по кiровоградськiй області про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки, що відбувся 18.09.2015

Відповідно до п. 3.2 Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-
ної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 
29.08.2011 № 1270, комісією щодо конкурсного відбору суб’єктів оціночної 
діяльності ухвалено рішення про укладення договорів для проведення не-
залежної оцінки об’єктів оренди: 

з ТОВ «АН ЕКСПЕРТ» по об’єктах оренди:
нежитловому приміщенню площею 30,8 м2 на першому поверсі будівлі 

поліклінічного відділення за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський 
р-н, смт Смоліне, вул. Казакова, 70, що перебуває на балансі Спеціалізованої 
медико-санітарної частини № 17;

приміщенню складу з добудовами загальною площею 554,4 м2 за адре-
сою: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. 40 років Перемоги, 22/29, 
що перебувають на балансі 25-ої державної пожежно-рятувальної частини 
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кірово-
градській області.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для про-
ведення незалежної оцінки об’єкта оренди визнано ТОВ «Кіровоградський 
аукціонний центр» по об’єкту оренди – частині приміщення площею 5,27 м2 
на першому поверсі адмінбудівлі за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, 
що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України та в опера-
тивному управлінні (користуванні) Кіровоградської об’єднаної державної 
податкової інспекції.

інформація 
рв фдму по Луганській області про підсумки  

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

оцінки об’єктів оренди, що відбувся 17.09.2015
1. Вбудоване нежитлове приміщення на першому поверсі п’ятиповерхової 

будівлі гуртожитку площею 28,7 м2 (інв. № 10300010) за адресою: Луганська 
обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1. Переможець – ФОП Сорокіна І. М.

2. Нежитлове вбудоване приміщення площею 17,8 м2 (кімн. 213) на дру-
гому поверсі нежитлової будівлі (інв. № 10310004) за адресою: Луганська 
обл., м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 275. Переможець – ТОВ Агентство по 
нерухомості «Дісконт».

3. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 51,4 м2 на 
першому поверсі п’ятиповерхової будівлі побутового корпусу № 2 (інв. 
№ 10301008) за адресою: Луганська обл., м. Кремінна, просп. Леніна, 1. 
Переможець – ПП «Екорт».

інформація 
рв фдму по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 16.09.2015
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-

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

з ПП «ЕкспертМаш» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – 
нежитлового приміщення № ХХІІ загальною площею 14,4 м2 у підвалі будівлі 
за адресою: м. Львів, вул. Словацького, 1;

з СПД Савицьким Д. К. на проведення незалежної оцінки об’єкта орен-
ди – частині вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 6,0 м2 
на першому поверсі будівлі вокзалу ст. Стрий за адресою: Львівська обл., 
м. Стрий, вул. Вокзальна, 7;

з ТзОВ «Національна Компанія «Укрексперт» на проведення незалеж-
ної оцінки об’єкта оренди – нежитлових підвальних приміщеннях (№ 161, 
163 за планом БТІ) загальною площею 44,8 м2 у триповерховій внутрішній 
частині будівлі головного навчального корпусу за адресою: м. Львів, вул.
Університецька, 1; 

з СПД – Савицьким Д. К. на проведення незалежної оцінки об’єкта орен-
ди – частини нежитлового приміщення будівлі вокзалу ст. Стрий загальною 
площею 35,0 м2 за адресою: Львівська обл., м. Стрий, вул. Вокзальна, 7;

з ФОП Горбачовим В. А. на проведення незалежної оцінки об’єкта орен-
ди – частини нежитлового приміщення № 325-1а площею 1,5 м2 та частини 
нежитлового приміщення № 525-1а площею 1,5 м2 на третьому та п’ятому 
поверхах дев’ятиповерхового гуртожитку № 15 за адресою: м. Львів, вул. Ла-
заренка, 42;

з ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія» на проведення не-
залежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення № 29-1 
площею 1,5 м2 та частини нежитлового приміщення № 75-1 площею 1,5 м2 на 
другому та четвертому поверхах п’ятиповерхового гуртожитку № 3 за адре-
сою: м. Львів, вул. Карпинця, 27;

з ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія» на проведення не-
залежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення № 53-
2а площею 1,5 м2 та частини нежитлового приміщення № 164-2а площею 
1,5 м2 на першому та третьому поверхах п’ятиповерхового гуртожитку № 8 
за адресою: Львів, вул. Сахарова, 23;

з ФОП Крилошанським Ю. Є. на проведення незалежної оцінки об’єкта 
оренди – частини нежитлового приміщення 6а площею 1,5 м2 на третьому 
поверсі п’ятиповерхового гуртожитку № 5 за адресою: м. Львів, вул. Лу-
каша, 4; 

з ПП «Леда» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини 
нежитлового приміщення № 484а площею 1,5 м2 та частини нежитлового 
приміщення № 665а площею 1,5 м2 на третьому та четвертому поверхах 
п’ятиповерхового гуртожитку № 10 за адресою: м. Львів, вул. Відкрита, 1; 

з ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг» на проведення незалежної оцінки 
об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення № 425-1а площею 1,5 м2 
та частини нежитлового приміщення № 607-1а площею 1,5 м2 на четверто-
му та шостому поверхах дев’ятиповерхового гуртожитку № 14 за адресою: 
м. Львів, вул. Лазаренка, 40; 

з ТзОВ «Експерттранском» на проведення незалежної оцінки об’єкта 
оренди – частини нежитлового приміщення № Х а площею 1,5 м2 та час-
тини нежитлового приміщення № ХІ Vа площею 1,5 м2 на першому поверсі 
п’ятиповерхового гуртожитку № 4 за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 25;

з ПП «ЕкспертЦентр» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – 
нежитлових приміщень площею 109,76 м2 на першому цокольному поверсі 
п’ятиповерхової будівлі за адресою: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71;

з ТзОВ «Інвестиційна Група «Захід» на проведення незалежної оцінки 
об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення площею 2,0 м2 у будівлі 
центрального аеровокзалу за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 168;

з ФОП Крилошанським Ю. Є. на проведення незалежної оцінки об’єкта 
оренди – нежитлових вбудованих підвальних приміщень загальною пло-
щею 120,0 м2 у триповерховій будівлі за адресмою: м. Львів, вул. Словаць-
кого, 1;

з ТзОВ «Експерттранском» на проведення незалежної оцінки об’єкта 
оренди – нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 66,8 м2 в 
одноповерховій будівлі за адресою: Львівська обл., Радехівський р-н, с. Сто-
янів, вул. Залізнична, 4;

з ФОП Горбачовим В. А. на проведення незалежної оцінки об’єкта орен-
ди – частини бічного фасаду навчального корпусу № 6а загальною площею 
18,0 м2 за адресою: м. Львів, вул. С. Бандери, 32а; 

з ПП «ЕкспертМаш» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – 
нежитловіих вбудованих приміщень № 164, 165 загальною площею 44,9 м2 
на другому поверсі двоповерхової частини 2 – 4-поверхового адміністра-
тивного будинку за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 30;

з СПД Савицьким Д. К. на проведення незалежної оцінки об’єкта орен-
ди – нежитлове вбудоване приміщення № 1 загальною площею 98,9 м2 на 
першому поверсі двоповерхової будівлі котельні за адресою: Львівська обл., 
Старосамбірський р-н, м. Добромиль, вул. Грушевського, 5б;

з ФОП Войтенко Н. Б. на проведення незалежної оцінки об’єкта орен-
ди – нежитлових приміщеннях загальною площею 109,0 м2, а саме: нежит-
лові вбудовані приміщення на другому поверсі № 5 та № 6 площею 17,8 м2, 
частина нежитлового приміщення на горищі площею 11,2 м2 та частина даху 
площею 80,0 м2 за адресою: Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 1а;

з ФОП Горбачовим В. А. на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди 
–частини нежитлового приміщення загальною площею 5,0 м2 на першому 
поверсі будівлі за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2;

з ПП «ЕкспертЦентр» на проведення незалежної оцінки оренди – частини 
нежитлового приміщення (кухня) площею 4,0 м2 на п’ятому поверсі будівлі 
гуртожитку № 4 за адресою: м. Львів, вул. Природна, 10;

з ФОП Геричем О. Т. на проведення незалежної оцінки об’єкта орен-
ди – частини нежитлового приміщення (кімната для умивання) площею 
2,0 м2 на третьому поверсі будівлі гуртожитку № 5 за адресою: м. Львів, 
вул. Природна, 8;

з ТзОВ «Гал-Світ» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – 
частини нежитлового приміщення (кімната для умивання) площею 2,0 м2 
на третьому поверсі будівлі гуртожитку № 1 за адресою: м. Львів, вул. Ге-
нерала Чупринки, 114;

з ТзОВ «Гал-Світ» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – 
частини нежитлового приміщення (кімната для умивання) площею 2,0 м2 на 
четвертому поверсі будівлі гуртожитку № 2 за адресою: м. Львів, вул. Гене-
рала Чупринки, 114а;

з ФОП Геричем О. Т. на проведення незалежної оцінки об’єкта орен-
ди – частини нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі 
у будівлі навчального корпусу № 1 за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, 
вул. І. Франка, 24; 

з СПД Савицьким Д. К. на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – 
частини одноповерхової споруди павільйону «Бульйонна та кондитерська» 
станції Стрий за адресою: Львівська обл., м. Стрий, вул. Вокзальна, 7б;

з ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг» на проведення незалежної оцінки 
об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення № 4 загальною пло-
щею 200,0 м2 в одноповерховій будівлі за адресою: м. Львів, вул. Курма-
новича, 1а;

з ФОП Крилошанським Ю. Є. на проведення незалежної оцінки об’єкта 
оренди – частини нежитлового приміщення загальною площею 6,9 м2 на 
першому поверсі у нежитловій будівлі під літ. Б-3 за адресою: м. Львів, 
вул. Любінська, 168.

інформація 
рв фдму по миколаївській області про підсумки конкурсу  

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

визначення ринкової вартості державного майна  
для розрахунку орендної плати, що відбувся 17.09.2015

Переможцями конкурсу визнано:
ПП «Форкіс-Н» по об’єктах оренди: 
нежитловому приміщенню площею 11,6 м2 третього поверху триповерхо-

вої будівлі навчального корпусу № 2, що перебуває на балансі Миколаївсько-
го будівельного коледжу Київського національного університету будівництва 
і архітектури, за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-ша Слобідська, 2а;

частині нежитлового приміщення площею 4,4 м2 підвального поверху 
чотириповерхової будівлі, що перебуває на балансі Миколаївського дер-
жавного коледжу економіки та харчових технологій, за адресою: м. Мико-
лаїв, просп. Миру, 18;

ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» по об’єктах оренди: 
нежитлових приміщеннях площею 67,8 м2. першого поверху навчаль-

ного корпусу № 5, що перебувають на балансі Миколаївського національ-
ного університету ім. В. О. Сухомлинського, за адресою: м. Миколаїв, пл. 
Комунарів 1;

гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм – зиму-
вальних 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), що перебувають на 
балансі ДП «Укрриба», за адресою: м. Миколаїв, (мкр-н Матвіївка);

ТОВ «Центр-Приват-Експерт» по об’єктах оренди: 
нежитловому приміщенню площею 45,5 м2 першого поверху адміністра-

тивної будівлі, що перебуваєна балансі МД УДППЗ «Укрпошта», за адресою: 
Миколаївська обл., смт Березнегувате, вул. Леніна, 8;

ПЕП «Візаві» по об’єктах оренди: 
нежитлових приміщеннях площею 190,0 м2 матеріально-технічного 

складу, що перебувають на балансі Миколаївського міжрайонного управ-
ління водного господарства, за адресою: м. Миколаїв (Велика Корениха), 
вул. Очаківська, 1а;

нежитлових вбудованих приміщеннях площею 21,75 м2 першого повер-
ху будівлі, що перебувають на балансі МД УДППЗ «Укрпошта», за адресою: 
Миколаївська обл., м. Вознесенск, вул. Матросова, 1а;

ТОВ «Експерт-Південь» по об’єктах оренди: 
нежитловому приміщенню площею 4,3 м2 першого поверху амінбудівлі, 

що перебуває на балансі Жовтневої ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області, 
за адресою: м. Миколаїв, вул. Торгова, 63а;

частині надбудови адміністративної будівлі пожежного депо площею 
4,0 м2, що перебуває на балансі 4 ДПРЧ ГУ ДСНС України в Миколаївській 
області, за адресою: м. Миколаїв, вул. 3-я Лінія, 29;

ПП «Первомайська брокерська агенція» по об’єкту оренди – нежитлових 
приміщеннях № 4, 6, 7, 8, 9, 10 площею 248,3 м2 в одноповерховій прибудо-
ваній будівлі магазину, що перебувають на балансі Філії «Одеське управління 
військової торгівлі «Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Миколаївська 
обл., м. Первомайськ, вул. Дем’яна Коротченка, 24б;

ФОП Ганжа Б. М. по об’єкту оренди – нежитловому приміщенню площею 
55,6 м2 першого поверху п’ятиповерхової будівлі, що перебуває на балансі 
МД УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 27/1.

інформація 
рв фдму по рівненській області про підсумки  

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, що відбувся 17.09.2015

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для про-
ведення не-залежної оцінки об’єктів оренди, а саме: 

приміщення буфету першого поверху гуртожитку № 1 площею 53,86 м2, 
що перебуває на балансі Національного університету водного господарства 
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донецЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки
� 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 

загальною площею 275,6 м2, у тому числі: будівля насосної № 1 пло-
щею 13,8 м2, будівля насосної № 2 площею 99,3 м2, будівля транс-
форматорної підстанції площею 150,8 м2, будівля насосної площею 
11,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, 
вул. Сільзаводська, 11. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди.

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

площею 112,3 м2 першого поверху будівлі майстерень (реєстровий 
номер 208775.1.кгЧХаЮ007), що перебувають на балансі Слов’янського 
хіміко-механічного технікуму. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька 
обл., м. Слов’янськ, вул. Карла Маркса, 41. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для розрахунку роз-
міру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2015.
� 3. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого 

приміщення площею 5,0 м2 (відм.+22,8 м) для розміщення телекому-
нікаційного обладнання, частина даху площею 4,0 м2, частина стіни 
площею 8,5 м2 для прокладання кабелю, три місця площею 1,5 м2 на 
стіні (відм.+30,0 м) і два місця площею 1,0 м2 на даху (відм.+66,2м) для 
установлення антен на будівлі баштового копра ствола № 2, що пере-
бувають на балансі ВП «Шахта «Північна» ДП «Дзержинськвугілля». Місцез-
находження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Дзержинськ, с. Кірове. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості майна для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

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

площею 16,56 м2 технічного поверху у комплексі будівель та споруд, 
частина поверху загальною площею 10,0 м2 даху будівлі солефабрики, 
перебувають на балансі ДП «Артемсіль». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Донецька обл., м. Артемівськ, м. Соледар, вул. Лермонтова, 1. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою 
передачі його в оренду.

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

приміщення площею 18,0 м2 та частина поверхні шахтного копра ски-
пового ствола «Пугачевка» площею 5,0 м2, що перебувають на балансі ВП 
«Шахта ім. Ф. Е. Дзержинського» ДП «Дзержинськвугілля». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Дзержинськ, вул. Леніна, 5. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для розра-
хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної комісії 

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

заява про участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого 
документа претендента; копії кваліфікаційних документів та свідоцтв про ре-
єстрацію у Державному реєстрі 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 претенден-
том до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної 
діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інфор-
мація про претендента (документ, який містить відомості про претендента 
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оціню-
вачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з 
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

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

конкурс відбудеться 29.10.2015 о 10.00 за адресою: м. Харків, 
вул. гуданова, 18, рв фдму по донецькій області.

Конкурсна документація подається до відділу організаційної роботи та 
господарської діяльності РВ ФДМУ по Донецькій області не пізніше ніж за чо-
тири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адре-
сою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18. Тел. для довідок (095) 908-11-12.

ЗакарПаТсЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта оцінки: вантажний склад літ. д площею 212,6 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Київська, 
16. Телефон (095) 715-58-42. Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ 
«Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд № 5» Державного 
територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця». Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди.

Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Орієнтовна дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

30.09.2015.
� 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення боксу поглибленого огляду 

(літ. о) загальною площею 195,8 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закар-
патська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 224. Телефон (0312) 64-96-00. 
Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та в оперативному 
управлінні (користуванні) Закарпатської митниці ДФС. Мета проведення не-
залежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди.

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

30.09.2015.
� 3. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення кори-

дору поз. 23 площею 8,84 м2 другого поверху будівлі літ. а. Місце-
знаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 
6а. Телефон (03122) 3-51-71. Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський на-
ціональний університет». Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для продовження договору оренди.

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

31.10.2015.
� 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення загальною площею 

24,1 м2 (поз. 33, 34 за планом) першого поверху інженерно-лабо-
раторного корпусу (літ. а). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вул. Собранецька, 39. Телефони: 3-21-00, 3-34-45. Балансоутри-
мувач: Служба автомобільних доріг у Закарпатській області. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди.

Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Орієнтовна 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 Міністерстві юстиції Укра-
їни 19.09.2011 за № 1096/19834 (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, 
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих від-
повідно 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 спеціалізаціями у 
межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

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

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

Для участі в конкурсі потрібно подати до регіонального відділення кон-
курсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтверд-
них документів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до По-
ложення); 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; копія сертифіка-
та суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного 
майна України; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено 
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, завірені їх особистими підписами (у тому числі тих, що працю-
ють за сумісництвом), а також копії кваліфікаційних документів; інформація 
про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо 
його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, 
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з не-
залежної 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 календар-
них днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з 
оцінки об’єктів не перевищує 5 днів.

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

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

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

івано-франківсЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки для визначення розміру збитків, 
що призвели до завдання майнової шкоди

� 1. Захисна споруда цивільної оборони – сховище № 32066, вве-
дене в експлуатацію в 1975 році, площею 606,0 м2, розраховане на 
900 осіб, що не включене до статутного капіталу ВАТ «Агромаш», але пере-
буває на його балансі.

Запланована дата оцінки: 30.09.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення розміру збитків, що 

призвели до завдання майнової шкоди.
� 2. Захисна споруда цивільної оборони – сховище № 32075, вве-

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

Запланована дата оцінки: 30.09.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення розміру збитків, що 

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

в експлуатацію в 1983 році, площею 972,0 м2, розраховане на 900 осіб, що 
не включене до статутного капіталу ВАТ «Автоливмаш», але перебуває на його 
балансі. Сховище знаходиться в інженерно-побутовому корпусі, який на даний 
час перебуває на балансі ТОВ «Машинобудівний завод «Автоливмаш».

Запланована дата оцінки: 30.09.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення розміру збитків, що 

призвели до завдання майнової шкоди.
Претенденти подають до регіонального відділення конкурсну докумен-

тацію. Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом 
підтвердних документів, що містяться в конверті. Перелік підтвердних до-
кументів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до По-
ложення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270); копія установчого документа пре-
тендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штат-
ному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту 
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залуче-
но претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката 
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного 
майна України; інформація про претендента (документ, який містить відо-
мості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого 
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково 
залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, 
тощо); один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

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

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

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

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

ЛЬвівсЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 

1,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 8. Місце-
знаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Л. Українки, 
46. Балансоутримувач: Дрогобицький державний педагогічний університет 

ім. І. Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової тери-
торії. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, 
вул. Л. Українки, 46.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2015 (орі-
єнтовно).

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення пакгаузу станції жи-
дачів площею 233,9 м2 та прилеглі рампи площею 126,51 м2. Місце-
знаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Жидачів, вул. Вокзальна, 1. 
Балансоутримувач: ВП «Будівельно-монтажне експлуатаційне управління 
№ 1» ДТГО «Львівська залізниця». Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укла-
дення договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової тери-
торії. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Жидачів, 
вул. Вокзальна, 1.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015 (орі-
єнтовно).

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 83, 84, 85, 86 
загальною площею 40,5 м2 на другому поверсі будівлі. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач: Філія 
«Львівський проектний інститут» ДП МОУ ЦПІ. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 
укладення договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під об’єктом 
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце 
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. І. Франка, 61.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015 (орі-
єнтовно).

� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 59 – 61, 68, 69 
загальною площею 136,3 м2 на четвертому поверсі будівлі. Місце-
знаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Золота, 8. Балансоутримувач: 
ДП «Львівський державний інститут з проектування нафтопереробних 
і нафто хімічних підприємств «Львівдіпронафтохім». Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати 
з метою укладення договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під об’єктом 
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце 
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Золота, 8.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2015 (орі-
єнтовно).

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

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, 
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих від-
повідно 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 спеціалізаціями у 
межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

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

тверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідо-
цтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відпо-
відно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі 
оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355; досвіду 
суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного 
майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого досвіду у про-
веденні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких буде за-
лучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

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

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до По-
ложення); 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; копія сертифіка-
та суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного 
майна України; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре-
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку 
майна, завірені їх особистими підписами, а також копії кваліфікаційних доку-
ментів; інформація про претендента (документ, який містить відомості про пре-
тендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи 
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються 
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

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

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

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

рівненсЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Найменування об’єкта оцінки: частина адміністративного бу-

динку площею 14,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська 
обл., м. Острог, вул. Героїв Майдану, 10. Балансоутримувач: Національний 
університет «Острозька академія». Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укла-
дення договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: частина вестибуля навчального 

корпусу № 6 площею 8,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, 
вул. Чорновола, 49а. Балансоутримувач: Національний університет водного 
господарства та природокористування. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою про-
довження терміну дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
� 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гурто-

житку № 1 площею 5,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, 
вул. Чорновола, 76а. Балансоутримувач: Рівненський державний гуманітар-
ний університет. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії 
договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
� 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гуртожитку 

№ 2 площею 5,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Кот-
ляревського, 16. Балансоутримувач: Рівненський державний гуманітарний 
університет. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії 
договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.

та природокористування, за адресою: м. Рівне, вул. В.Чорновола, 51 визна-
но ПП «Оцінка та Консалтинг»;

нежитлових частин приміщення їдальні в суспільно-побутовому корпусі 
площею 117,2 м2, що перебуває на балансі Рівненського автотранспортного 
коледжу НУВГП, за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 35 визнано підприєм-
ство Рівненського обласного об’єднання Всеукраїнської організації інвалідів 
«Союз організацій інвалідів України» «ІНВЕКС»;

нежитлового приміщення цокольного поверху навчального корпусу № 4 
площею 59,2 м2, що перебуває на балансі Національного університету вод-
ного господарства та природокористтування, за адресою: м. Рівне, вул. В. 
Чорновола, 41 визнано Рівненську торгово-промислову палату;

частини приміщення першого поверху навчально-побутового корпусу 
площею 398,2 м2, що перебуває на балансі Рівненського державного гумані-
тарного університету у господарському віданні Сарненського педагогічного 
коледжу РДГУ, за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Ковельська, 16 
визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт».

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 17.09.2015
1. Вбудовані приміщення площею 10,0 м2 на першому поверсі будівлі, 

що перебувають на балансі Державного підприємства Міністерства оборо-

ни України «Українська дорожньо-транспортна компанія «Воєнконверс-43», 
за адресою: м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16. Конкурсною комісією 
прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – ПП 
«ТЗК-Експерт».

2. Складські приміщення площею 51,9 м2, що перебувають на балансі 
Хмельницького професійного ліцею електроніки, за адресою: м. Хмель-
ницький, вул. Тернопільська, 40/1. Конкурсною комісією прийнято рішення 
про укладення договору з переможцем конкурсу –ТОВ «Хмельницькстан-
дартсервіс».

3. Вбудовані приміщення загальною площею 89,9 м2 на другому поверсі 
навчального корпусу № 4, що перебувають на балансі Хмельницького на-
ціонального університету, за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 
11/1. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з 
переможцем конкурсу – ФОП Лісова Т. В.

4. Частина вбудованого приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі 
двоповерхової цегляної прибудови до п’ятиповерхової нежитлової будівлі, 
що перебуває на балансі Хмельницького МВ УМВСУ в Хмельницькій області, 
за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 12/1. Конкурсною комісією 
прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – ТОВ 
«Поділля-Експерт».

5. Будівля складу-архіву площею 10,8 м2, що перебуває на балансі Від-
окремленого підрозділу – Жмеринське будівельно-монтажне експлуатаційне 
управління № 3, за адресою: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, 
с. Гуменці, вул. Польова, 4в. Конкурсною комісією прийнято рішення про 
укладення договору з переможцем конкурсу – ПП «Консалтінг Сервіс».

6. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 32,6 м2 на 
першому поверсі гуртожитку, що перебувають на балансі Старокостян-
тинівського професійного ліцею, за адресою: Хмельницька обл., м. Ста-
рокостянтинів, вул. І.Франка, 35. Конкурсною комісією прийнято рішення 
про укладення договору з переможцем конкурсу – ТОВ «ЦНО «Проскурів-
Експерт».

7. Вбудовані приміщення загальною площею 286,2 м2 в підвалі чотири-
поверхової будівлі, що перебувають на балансі Хмельницького МВ УМВСУ 
в Хмельницькій області, за адресою: м. Хмельницький, вул. Пушкіна, 15. 
Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з пере-
можцем конкурсу – ПП «Екорт».

інформація 
рв фдму по Чернівецькій області про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 

незалежної оцінки майна, що відбувся 17.09.2015
Відповідно до п. 3.2. Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності ухвалено рішення про укладення договору на проведення неза-
лежної оцінки майна – підсобних приміщень першого поверху навчального 
корпусу (літ. А-2) загальною площею 37,4 м2 за адресою: Чернівецька обл., 
Хотинський р-н, с. Ставчани, Ліцейний масив, вул. Миру, 1, що перебуває 
на балансі Ставчанського професійного ліцею, з метою подальшої пере-
дачі в оренду з суб’єктом оціночної діяльності – СП «Західно-Український 
Експертно-Консультативний Центр» (м. Чернівці, вул. Головна, 119).
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� 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гурто-
житку № 3 площею 5,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, 
вул. Толстого, 5. Балансоутримувач: Рівненський державний гуманітарний 
університет. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії 
договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
� 6. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гурто-

житку № 4 площею 5,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, 
вул. Остафова, 39. Балансоутримувач: Рівненський державний гуманітар-
ний університет. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії 
договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015. 
� 7. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гурто-

житку № 5 площею 5,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, 
вул. Остафова, 41. Балансоутримувач: Рівненський державний гуманітар-
ний університет. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії 
договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015. 
� 8. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гурто-

житку № 6 площею 5,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, 
вул. Остафова, 29. Балансоутримувач: Рівненський державний гуманітар-
ний університет. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії 
договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015. 
� 9. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гурто-

житку № 7 площею 5,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, 
вул. Остафова, 29а. Балансоутримувач: Рівненський державний гуманітар-
ний університет. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії 
договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015. 
� 10. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщень начального 

корпусу площею 179,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, 
вул. Київська, 53. Балансоутримувач: ДВНЗ «Рівненський коледж економіки і 
бізнесу». Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015. 
� 11. Найменування об’єкта оцінки: майстерня майнового комплексу 

дПТнЗ «дубровицький професійний ліцей» площею 193,3 м2. Місце-
знаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Шкільна, 
19. Балансоутримувач: Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Дуровицький професійний ліцей».

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

Запланована дата оцінки: 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 Міністерстві юстиції Укра-
їни 19.09.2011 за № 1096/19834.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, 
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих від-
повідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професій-
ну оціночну діяльність в Україні», яким передбачено здійснення практичної 
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями 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 від-
бору суб’єктів оціночної діяльності». До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до до-
датка 2 до Положення); копія установчого документа претендента; копії квалі-
фікаційних 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 до проведення робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підпи-
сами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката 
суб’єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України; 
інформація про претендента (документ, який містить відомості про претен-
дента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи 
оцінювачів, 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 конвер-
ті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у кален-
дарних днях).

конкурс відбудеться 2 листопада 2015 року о 10.00 у рв фдму по 
рівненській області за адресою: 33028, м. рівне, вул. 16 Липня, 77.

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

сумсЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів: 1) час-

тина нежитлового приміщення площею 5,0 м2 будівлі центрального 
корпусу; 2) частина нежитлового приміщення площею 5,0 м2 будів-
лі інституту фізичного виховання (балансоутримувач – Сумський дер-
жавний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка). Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Роменська, 87. Мета проведення незалежної 
оцінки – оренда.

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

на проведення незалежної оцінки майна.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів за-

гальною площею 63,9 м2, а саме: 1) нежитлові приміщення загаль-
ною площею 34,6 м2; 2) нежитлове приміщення площею 29,3 м2 
(балансоутримувач –Управління інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації). Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Кузнечна, 2. Мета проведення неза-
лежної оцінки – оренда.

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

на проведення незалежної оцінки майна.
� 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 

площею 40,09 м2 (балансоутримувач – Сумський державний університет). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. 
Мета проведення незалежної оцінки – оренда.

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

на проведення незалежної оцінки майна.
� 4. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

площею 1,8 м2 (балансоутримувач – Сумське обласне управління водних 
ресурсів). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Герасима Кон-
дратьєва, 27. Мета проведення незалежної оцінки – оренда.

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

на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-

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

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність: відповідної 
кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має підтверджуватися 
чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про ре-
єстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Поряд-
ку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 19.12.2001 
№ 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за 
№ 1092/6283; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки 
майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені 
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та 
їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди 
оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до 
виконання робіт з оцінки майна; у разі проведення підприємством діяльності, 
пов’язаної з державною таємницею, спеціального дозволу на провадження 
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної 
діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із 
суб’єктом оціночної діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими 
договорами), або дозволу, виданого 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 діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної ді-
яльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здій-
снення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та 
спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення кон-
курсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтверд-
них документів. До підтвердних документів належать:

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

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

конкурс відбудеться 28 жовтня 2015 року о 10.00 за адресою: 
м. суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5.

Кінцевий термін подання конкурсної документації – 22 жовтня 2015 року 
(включно).

ЧеркасЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

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

для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки
Балансоутримувач Дата 

оцінки
1 Частина нежилого при-

міщення одноповерхової 
цегляної будівлі відділен-
ня поштового зв’язку

21,7 Черкаська обл., Ка-
нівський р-н, с. Та-
ганча, вул. Федо-
ренка, 97 

ЧД УДППЗ «Укрпошта» 30.09.15

2 Частина нежилого при-
міщення одноповерхової 
цегляної будівлі відділен-
ня поштового зв’язку

21,6 Черкаська обл., 
Канівський р-н, 
с. Межиріч, 
вул. Центральна, 4 

ЧД УДППЗ «Укрпошта» 30.09.15

3 Частина нежилого при-
міщення одноповерхової 
цегляної будівлі відділен-
ня поштового зв’язку

27,6 Черкаська обл., 
Канівський 
р-н, с. Ліпляве, 
вул. Гайдара, 43 

ЧД УДППЗ «Укрпошта» 30.09.15

4 Частина нежилого при-
міщення двоповерхової 
цегляної будівлі відділен-
ня поштового зв’язку

26,2 Черкаська обл., 
Канівський р-н, 
с. Мартинівка, 
вул. 206 дивізії, 1 

ДП «Черкаський дер жав-
ний нау ко во-дос лід ний 
інститут техніко-еко но-
міч ної інформації в хіміч-
ній промисловості»

30.09.15

5 Частина приміщення 
першого поверху чотири-
поверхової будівлі відді-
лення поштового зв’язку

4,0 Черкаська обл., 
м. Сміла, вул. Ле-
ніна, 35 

ЧД УДППЗ «Укрпошта» 31.10.15

6 Частина нежитлового 
приміщення одноповер-
хової цегляної будівлі 
відділення поштового 
зв’язку

219,4 Черкаська обл., 
м. Монастирище, 
вул. Леніна, 103 

Управління Державної 
казначейської служби 
України у Монастири-
щенському районі Чер-
каської області

31.10.15

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

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

оцінки
1 Частина при-

міщення адмін-
будівлі

11,7 Черкаська обл., 
м. Корсунь-Шев чен-
ківський, вул. Лені-
на, 30 

Черкаська регіональна філія 
Державного підприємства 
«Центр державного земель-
ного кадастру»

31.10.15

2 Нежитлове при-
міщення будівлі 
деревообробно-
го цеху

1 289,6 Черкаська обл., 
Кам’янський р-н, с. Ко-
сарі, вул. Київська, 9 

Управління виробничо-
технічного обслуговування 
казенного підприємства 
«Кіровгеологія»

31.10.15

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

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

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

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

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

Останній день подання заяв – 23 жовтня 2015 року.
конкурс відбудеться 29 жовтня 2015 року о 10.00 у рв фдму по 

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

ЧернігівсЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2 Балансоутримувач Місцезнаходження 
об’єкта

Дата 
оцінки

1 Нежитлові приміщення 
першого поверху зали очі-
кування будівлі Ніжинсько-
го залізничного вокзалу

31,5 Відокремлений підрозділ 
ДТГО ПЗЗ Київського 
будівельно-монтажного 
управління № 1

Чернігівська 
обл., м. Ніжин, 
вул. Вокзальна, 8

31.10.15

2 Нежитлові приміщення 
першого поверху зали очі-
кування будівлі Ніжинсько-
го залізничного вокзалу

112,7 Відокремлений підрозділ 
ДТГО ПЗЗ Київського 
будівельно-монтажного 
управління № 1

Чернігівська 
обл., м. Ніжин, 
вул. Вокзальна, 8

31.10.15

3 Нежитлові приміщення 
першого поверху зали 
очікування будівлі Ні-
жинського залізничного 
вокзалу

124,9 Відокремлений підрозділ 
ДТГО ПЗЗ Київського 
будівельно-монтажного 
управління № 1

Чернігівська 
обл., м. Ніжин, 
вул. Вокзальна, 8

31.10.15

4 Нежитлове приміщення 
адмінбудівлі

11,3 Ніжинське міжрайонне 
управління водного гос-
подарства Деснянського 
басейнового управління 
водних ресурсів

Чернігівська обл., 
м. Ічня, вул. Піща-
на, 19

31.10.15

5 Нежитлове приміщення 
одноповерхової адмін-
будівлі

24,8 Головне управління ста-
тистики у Чернігівській 
області

Чернігівська обл., 
м. Корюківка, 
вул. Шевченка, 85

31.10.15

6 Частина будівлі цеху 
№ 1 з адміністративним 
корпусом

200,0 ДП «171 Чернігівській 
ремонтний завод»

14029, м. Чернігів, 
вул. Кошового, 1, 
корпус 10

31.10.15

7 Частина будівлі цеху 
№ 1 з адміністративним 
корпусом 

652,3 ДП «171 Чернігівській 
ремонтний завод»

14029, м. Чернігів, 
вул. Кошового, 1, 
корпус 10

31.10.15

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2 Балансоутримувач Місцезнаходження 
об’єкта

Дата 
оцінки

8 Частина приміщення 
будівлі цеху № 1 з адміні-
стративним корпусом

1247,1 ДП «171 Чернігівській 
ремонтний завод»

14029, м. Чернігів, 
вул. Кошового, 1, 
корпус 10

31.10.15

9 Нежитлове приміщення 
будівлі складу А-1

66,9 Чернігівська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта»

м. Чернігів, вул. 1 
Травня, 179

31.10.15

Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 

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

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

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

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

Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну 
документацію, яка подається в запечатаному конверті з описом підтвердних 
документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за вста-
новленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270); 
копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів 
оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення 
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких 
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна 
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а 
також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта 
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна Укра-
їни; інформація про претендента (документ, який містить відомості про пре-
тендента 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 конвер-
ті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (зазначаєть-
ся в єдиній одиниці виміру – календарних днях). Строк виконання робіт не 
може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на 
проведення оцінки об’єкта оренди.

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

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

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

м. київ
інформація 

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

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

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

дата оцінки
1 Нежитлове при-

міщення
17,5 м. Київ, вул. Дегтярів-

ська, 36
ДК «Укроборонпром» 31.10.15

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Орієнтовна 

дата оцінки
1 Частина нежитло-

вого приміщення
1,0 м. Київ, просп. 

Науки, 26
Національний університет 
харчових технологій

30.09.15

2 Частина нежитло-
вого приміщення

1,0 м. Київ, просп. 
Науки, 36

Національний університет 
харчових технологій

30.09.15

3 Частина нежитло-
вого приміщення

1,0 м. Київ, просп. 
Науки, 21

Національний університет 
харчових технологій

30.09.15

4 Частина нежитло-
вого приміщення

1,0 м. Київ, просп. 
Науки, 23

Національний університет 
харчових технологій

30.09.15

5 Нежитлове при-
міщення

18,0 м. Київ, вул. Бер-
дичівська, 1

Центральний госпіталь 
МВС України

30.09.15

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Дата 

оцінки
1 Нежитлове 

приміщення
171,7 м. Київ, вул. Еспла-

надна, 42
ДП «Об’єднання спортивно-
господарських споруд»

31.08.15

2 Нежитлове 
приміщення

36,0 м. Київ, вул. Гар-
матна, 2

ДП виробничого об’єднання «Ки-
ївприлад»

31.08.15

3 Нежитлове 
приміщення

100,02 м. Київ, вул. Ломо-
носова, 59

КНУ ім. Тараса Шевченка 30.09.15

4 Частина не-
житлового 
приміщення

1,0 м. Київ, вул. Черво-
ноармійська, 73

Київський національний лінгвістич-
ний університет

30.09.15

5 Нежитлове 
приміщення

172,0 м. Київ, вул. Оленів-
ська, 25

Київська державна академія 
водного транспорту ім. Гетьмана 
Конашевича-Сагайдачного

30.09.15

6 Нежитлове 
приміщення

173,11 м. Київ, вул. Москов-
ська, 8

Казенне підприємство спеціально-
го приладобудування «Арсенал»

31.08.15

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

заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія установчого 
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю-
ють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання 
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залуче-
но претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта 
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; 
інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента 
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінюва-
чів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з не-
залежної 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, якщо він 
не визначений в інформації про проведення конкурсу.

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

з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід 
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який 
відбудеться 30 жовтня 2015 р.».

конкурс відбудеться 30 жовтня 2015 р. об 11.00 у рв фдму по 
м. києву за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 
281-00-32.

Документи приймаються до 12.30 26 жовтня 2015 р. за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-32.

інформація 
рв фдму по м. києву про повторне оголошення конкурсу з відбору 

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

Мета проведення незалежної оцінки – визначення збитків, завданих 
об’єкту приватизації за час володіння ним покупцем.

� Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва комунальної 
власності – кінно-спортивна база за адресою: м. Київ, вул. Братислав-
ська, 21.

Продовження таблиці
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14 жовтня 2015 року№ 45 (894)

оГоЛоШеннЯ Про намір ПереДати ДержаВне майно В оренДУ

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

о р е н Д а

воЛинсЬка оБЛасТЬ 
огоЛоШення  

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління  Балансоутримувач (код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)

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

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

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

максимально можли-
вий строк оренди мета використання 

1 Міністерство освіти 
і науки України

02540019, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Луцьке вище професійне училище бу-
дівництва та архітектури», Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потебні, 52, тел. (0332) 26-29-80

Асфальтне покриття  – Волинська обл., м. Луцьк, 
вул. Потебні, 52

320,5 113 172,00 До 3 років Встановлення блочно-транспортабельної 
котельні з постачання теплової енергії

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: 43027, волинська обл., м. Луцьк, 
київський майдан, 9, кімн. 833, рв фдму по волинській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі над-
ходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». 
За додатковою інформацією слід звертатись у робочі дні з 8.00 до 17.00 у відділ оренди державного майна РВ ФДМУ по Волинській області за тел.: (0332) 24-80-24, 72-91-14.

відповідно до звернення рв фдму по волинській області оголошення про намір передати в оренду об’єкт оренди державного майна – частину учбово-лабораторного корпусу (частина будівлі Б-3) пло-
щею 3,0 м2, що перебуває на балансі Луцького національного технічного університету (реєстровий номер майна 05477296.1.КЯДФМБ007), за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75, опубліковане 
в газеті «Відомості приватизації» № 43 (892) від 07.10.2015 на стор. 6, вважати недійсним. 

дніПроПеТровсЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

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

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство осві-
ти і науки України

00493675, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропе-
тровськ, вул. Ворошилова, 25, тел. (056) 744-81-32

Частина нежитлового 
приміщення

Інформація відсутня м. Дніпропетровськ, 
вул. Мандриківська, 276

4,65 49 704,00 2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж това-
рів підакцизної групи, у навчальному закладі 

2 Міністерство осві-
ти і науки України

01116130, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорта ім. Акаде-
міка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2, тел. (056) 47-19-77

Асфальтований май-
данчик

01116130.ЯОЧПКЧ099 м. Дніпропетровськ, 
вул. Лазаряна, 2

8,0 7 992,0 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу про-
довольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

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

ЗаПоріЗЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення  

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

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

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державне агентство вод-
них ресурсів України

01038818, Запорізьке обласне управління водних ресурсів, 69095, м. Запоріжжя, 
просп. Леніна, 105, тел. (061) 62-41-94

Північна частина фасаду адмі-
ністративної будівлі 

01038818.1.АААБЕЕ286 м. Запоріжжя, 
просп. Леніна, 105

36,0 90 408,00 2 роки 364 дні Розміщення зовнішньої реклами на будівлях 
і спорудах

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, рв фдму по Запорізькій облас-
ті, 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 об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

івано-франківсЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення  

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління 

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

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

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державне агентство лі-
сових ресурсів України

22177986, Державне підприємство «Болехівське лісове господарство», Івано-
Франківська обл., м. Болехів, вул. Коновальця, 101, тел. (034) 373-43-73 

Адміністративне приміщення 
«Допоміжне господарство» 

22177986.9.АААДГЖ695 Івано-Франківська обл., Болехівська міська 
рада, с. Тисів, вул. Грушевського, 161

1 814,0 663 924,00  
станом на 30.06.2015 2 роки 11місяців

Здійснення виробничої діяльності – лісо-
пильного та стругального виробництва

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

ЛЬвівсЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення  

орендодавця – рв фдму по Львівській області про намір передати в оренду об’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 пло-

ща, м2
вартість майна за незалежною 

оцінкою, грн.
максимально можливий строк 

оренди мета використання

1 Державна казначейська служба 
України

37983768, Управління Державної казначейської служби України 
у Миколаївському районі Львівської області 

Нежитлове приміщення № 1 
у будівлі гаража – «Е» 

37983768.1.РХЛДУФ013 Львівська обл., м. Миколаїв, 
вул. І. Франка, 9

32,4 35 182,00  
станом на 31.07.2015

2 роки 364 дні Розміщення гаража (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».

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

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

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

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

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті 
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті по-
трібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
який відбудеться 5 листопада 2015 р.».

конкурс відбудеться 5 листопада 2015 р. о 16.00 у рв фдму по 
м. києву за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 
281-00-32.

Документи приймаються до 12.30 2 листопада 2015 р. за адресою: 
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.

інформація 
рв фдму по м. києву про оголошення повторного  
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  

які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єкта індивідуально визначеного майна

Мета проведення незалежної оцінки – приватизація об’єкта державної 
власності групи А.

Замовником звіту виступає РВ ФДМУ по м. Києву.
� Об’єкт оцінки: кран автомобільний (кс-4561) к-162 на базі краЗ, 

державний номер аа8416вм, інвентарний номер 1760, що перебуває 
на балансі Мостозагону № 103 ПАТ «Мостобуд».

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

заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія установчо-
го документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які 
працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки 
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде 
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та 
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; 
копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фон-
дом державного майна України; інформація про претендента (документ, який 
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації 
та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному 

складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому 
числі подібного майна, тощо).

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

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

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті 
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід 
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який 
відбудеться 5 листопада 2015 р.».

конкурс відбудеться 5 листопада 2015 р. о 15.00 у рв фдму по 
м. києву за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 
281-00-32.

Документи приймаються до 12.30 2 листопада 2015 р. за адресою: 
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.

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

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  
до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

Оцінка буде здійснюватися згідно з Національними стандартами оцін-
ки майна; Законом України «Про оцінку земель»; Методикою експертної 
грошової оцінки земельних ділянок, затвердженою постановою Кабінету 
Міністрів України від 11.10.2002 № 1531; Порядком проведення експертної 
грошової оцінки земельних ділянок, затвердженим наказом Державного ко-
мітету України по земельних ресурсах від 09.01.2003 № 2, зареєстрованим 
у Міністерстві юстиції України 23.05.2003 за № 396/7717.

Мета проведення оцінки – для бухгалтерського обліку.
Замовником звіту виступає Державне підприємство Національний ака-

демічний драматичний театр ім. І. Франка.
� Найменування об’єктів оцінки: земельні ділянки.
Загальна площа земельних ділянок: 1,0256 га.
Місцезнаходження об’єктів оцінки: 0,6938 га за адресою: м. Київ, 

пл. І. Фран ка, 3 та 0,3318 га за адресою: м. Київ, просп. Науки, 52.
Цільове призначення земельних ділянок:
за адресою: м. Київ, пл. І. Франка, 3 – для будівництва та обслугову-

вання будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування, для 
експлуатації та обслуговування будівель театру та автостоянки службового 
автотранспорту;

за адресою: м. Київ, просп. Науки, 52 – землі житлової та громадської 
забудови для експлуатації та обслуговування складських приміщень деко-
рацій, столярного та механічного цехів, пральні.

Правовий режим земельних ділянок: на праві свідоцтв на право власності, 
форма власності – державна.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок: ділянка площею 0,6938 
га – 39 835 891,38 грн.; ділянка площею 0,3318 га – 2 656 756,62 грн.

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

30.06.2015.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-

повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України 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 з експертної грошової оцінки зе-

мельних ділянок, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними 
свідоцтвами, виданими відповідно до Порядку видачі кваліфікаційного 
свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, за-
твердженого наказом Державного агентства земельних ресурсів України 
від 10.08.2007 № 116 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
10.09.2007 за № 1051/14318; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у про-
веденні експертної грошової оцінки земельних ділянок; переліку оцінюва-
чів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту з 
експертної грошової оцінки земельних ділянок, та їх особистого досвіду в 
проведенні робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок; пись-
мової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної 
діяльності до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ді-
лянки; у разі проведення підприємством діяльності, пов’язаної з державною 
таємницею, спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної 
з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (допусків 
оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної 
діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або 
дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відпо-
відною угодою буде залучено до виконання робіт, пов’язаних з держав-
ною таємницею.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, 
які діють на підставі ліцензій на виконання землеоціночних робіт, виданих 
відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господар-
ської діяльності».

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

заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія установ-
чого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів з 
експертної грошової оцінки земельних ділянок, які працюють у штатному 
складі, та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту з 
експертної грошової оцінки земельної ділянки; письмові згоди оцінювачів, 
яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з екс-
пертної грошової оцінки земельної ділянки та підписання звіту з експертної 
грошової оцінки земельної ділянки, завірені їхніми особистими підписами 
(у тому числі тих, що працюють за сумісництвом); копія ліцензії на виконан-
ня землеоціночних робіт, видана центральним органом виконавчої влади з 
питань земельних ресурсів; інформація про претендента (документ, який 
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та 
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному скла-
ді та додатково залучаються ним, з експертної грошової оцінки земельних  
ділянок.

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, якщо він 
не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті 
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід 
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який 
відбудеться 5 листопада 2015 р.».

конкурс відбудеться 5 листопада 2015 р. о 15.30 у рв фдму по 
м. києву за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 
281-00-32.

Документи приймаються до 12.30 2 листопада 2015 р. за адресою: 
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.
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інФормаціЯ реГіонаЛьних ВіДДіЛень ФДмУ

сумсЬка оБЛасТЬ
інформація 

рв фдму по сумській області про оголошення конкурсу 
на право оренди нерухомого державного майна

Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ 
ФДМУ по Сумській області, 40035, м. Суми, вул. Харківська, 30/1.

Балансоутримувач об’єкта оренди: Державна фіскальна служба 
України.

Орган управління: Державна фіскальна служба України.
� Назва об’єкта: нерухоме державне майно – нежитлове приміщен-

ня площею 6,1 м2 на першому поверсі будівлі службово-оперативного 
блоку з боксом для поглибленого огляду митного поста «Бачівськ», 
що перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Сумської мит-
ниці ДФС (далі – користувач). 

Об’єкт оренди розташований за адресою: Сумська обл., Глухівський 
р-н, траса Кіпті-Глухів-Бачівськ, 242-й км + 516 м, МАПП «Бачівськ».

Вартість об’єкта оренди на 31 серпня 2015 року згідно з висновком 
про вартість майна становить 43 440,00 грн. (сорок три тисячі чотири-
ста сорок грн. 00 коп.).

стартова орендна плата: місячна орендна плата, визначена 
на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно 
та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 4 жовтня 1995 року № 786 (зі змінами і доповненнями) 
(далі – Методика), за базовий місяць розрахунку – серпень 2015 
року становить 1 436,42 грн. (одна тисяча чотириста тридцять 
шість грн. 42 коп.) без Пдв.

При розрахунку використано орендну ставку у розмірі 40 %, яка пе-
редбачена Методикою для розміщення брокерських контор.

Основні умови конкурсу:
Найбільший запропонований розмір орендної плати за використання 

об’єкта оренди порівняно зі стартовим розміром орендної плати. Строк 
оренди – 2 роки 364 дні. Об’єкт передається в оренду без права його при-
ватизації та передачі в суборенду. Використання об’єкта оренди – надання 
послуг митного брокера. Використовувати об’єкт оренди відповідно до 
його призначення та умов договору оренди. Своєчасно і в повному обся-
зі вносити орендну плату з урахуванням індексу інфляції. Забезпечувати 
збереження об’єкта оренди, запобігати його пошкодженню і псуванню, 
утримувати об’єкт оренди в порядку, передбаченому санітарними нор-
мами та правилами пожежної безпеки, підтримувати об’єкт оренди в 
належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з 
урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи проти-
пожежної безпеки. Забезпечувати орендодавцю і користувачу доступ на 
об’єкт оренди з метою контролю за його використанням та виконанням 
умов договору оренди. У разі виникнення або настання надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних з природною стихією: ураган, великий снігопад, 
ожеледиця тощо орендар повинен надавати своїх працівників для їх попе-
редження та ліквідації наслідків. Своєчасно здійснювати за рахунок коштів 
орендаря капітальний, поточний та інші види ремонту об’єкта оренди. Ця 
умова не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень об’єкта оренди 
і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості 
поліпшень. Капітальний ремонт здійснюється тільки за погодженням з ко-
ристувачем за згодою орендодавця та з дозволу органу, уповноваженого 
управляти майном. Щомісяця до 15 числа орендар повинен сплачувати 
орендну плату за попередній місяць. На вимогу орендодавця та корис-
тувача проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і 
оформляти відповідні акти звіряння. Одночасно з укладенням договору 
орендар повинен застрахувати об’єкт оренди на суму, не меншу, ніж його 
вартість за висновком про вартість, на користь користувача, який несе 
ризик загибелі чи пошкодження об’єкта оренди у порядку, визначеному 
законодавством, і надати орендодавцю та користувачу копії страхового 
поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхуван-
ня таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим. У 
разі припинення або розірвання договору орендар повинен повернути 
користувачу об’єкт оренди у належному стані, не гіршому, ніж на момент 
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, 
та відшкодувати користувачу збитки в разі погіршення стану або втрати 
(повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря. Орендар повинен 
здійснювати витрати, пов’язані з утриманням об’єкта оренди. Протягом 
15 робочих днів після підписання договору орендар повинен укласти з ко-
ристувачем об’єкта оренди договір про відшкодування витрат користува-
ча на утримання об’єкта оренди, надання комунальних послуг орендарю 
та компенсацію податку на землю відповідно до чинного законодавства 
України. Одночасно з укладенням договору орендар повинен внести за-
вдаток у розмірі місячної орендної плати, розрахованої за базовий місяць 
оренди. Дані кошти будуть зараховані в оплату за останній місяць орен-
ди. Орендар несе відповідальність за дотримання правил експлуатації 
інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії на об’єкті оренди згідно 
із законодавством. У разі зміни рахунка, назви підприємства, телефону, 
юридичної адреси орендар повинен повідомляти про це орендодавця у 
тижневий строк. Компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця 
або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди про-
тягом 20 календарних днів з моменту укладення договору оренди.

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

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

1.1. Заяву про участь в конкурсі та документи, зазначені в інфор-
мації про конкурс.

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

1.3. Інформацію про засоби зв’язку з ним.
2. Відомості про претендента, а саме:
а) 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; копію ліцензії 
претендента на провадження певного виду діяльності, що підлягає 
ліцензуванню;

б) для фізичної особи:
копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформ-

лену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – під-
приємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або 
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника 
єдиного податку; копію ліцензії претендента на провадження певного 
виду діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються 
у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента. 
Документи, що подаються для участі в конкурсі, мають бути належним 
чином оформлені. Помарки і виправлення в них не допускаються.

конкурс буде проведено о 14.00 на 20 (двадцятий) календар-
ний день після публікації інформації про конкурс в газеті «відо-
мості приватизації» в приміщенні рв фдму по сумській області 
за адресою: м. суми, вул. Харківська, 30/1.

Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – третій 
робочий день до дати проведення конкурсу.

Додаткову інформацію можна отримати в відділі оренди РВ ФДМУ 
по Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, кабі-
нети 5, 6, 7, 8.

Телефон для довідок (0542) 36-11-33.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем 

його розташування.

ПіДсУмКи
інформація 

рв фдму по м. києву про підсумки конкурсу  
на право оренди нерухомого державного  

майна, що відбувся 30.09.2015
За результатами конкурсу на право укладення договору оренди 

нерухомого державного майна площею 30,3 м2 за адресою: м. Київ, 
Кловський узвіз, 13а (на першому поверсі будівлі), що перебуває на 
балансі Українського науково-практичного центру ендокринної хірур-
гії, трансплантації ендокринних органів і тканин, конкурсною комісією 
прий нято рішення укласти договір оренди з ТОВ «ТВА-Групп».

оГоЛоШеннЯ Про ПроВеДеннЯ КонКУрсіВ на ПраВо оренДи майна

одесЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення  

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за незалеж-

ною оцінкою, грн.
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство внутрішніх 
справ України

24523033, Управління державної автомобільної інспекції ГУМВС України в Одеській 
області, 65114, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5, тел. (048) 36-57-77

Частина нежитлового приміщення другого повер-
ху восьмиповерхової адміністративної будівлі

– м. Одеса, вул. Академіка 
Корольова, 5

6,8 84 960,00 1 рік Розміщення фінансової 
установи

2 Міністерство внутрішніх 
справ України

24523033, Управління державної автомобільної інспекції ГУМВС України в Одеській 
області, 65114, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5, тел. (048) 36-57-77

Частина нежитлового приміщення одноповер-
хової будівлі

– м. Одеса, вул. Аеропор-
тівська, 27/1

6,0 78 387,00 1 рік Розміщення фінансової 
установи

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

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 можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна служба 
статистики України

02362061, Головне управління статистики у Рівненській області, 33028, м. Рівне, 
вул. Короленка, 7, тел. (0362) 22-68-07, факс 26-59-27

Адміністративне приміщення – м. Рівне, вул. Со-
борна, 190а

324,5 2 026 500,00 2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює по-
бутове обслуговування населення

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. Заяви 
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 22-50-79. У разі надходження 
двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ТерноПіЛЬсЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення  

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

№ 
з/п

На зва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер 
майна

місцезнахо-
дження

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн.

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державна фіс-
кальна служба 
України

39403535, Головне управління ДФС у Тер-
нопільській області, 46003, м. Тернопіль, 
вул. Білецька, 1, тел. (0352) 43-46-11

Нежитлові приміщення (поз. 5, 
7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17) на 
першому поверсі адмінбудинку 

39403535.1.АААДЕЕ106 м. Тернопіль, 
вул. Білецька, 1

224,6 1 137 320,00  
без ПДВ

2 роки 11 місяців Приміщення поз. 5, 7, 8, 9, 15, 16, 17 (208,7 м2) – розміщення їдальні, що не здійснює продаж това-
рів підакцизної групи (протягом 6 годин на добу, в робочі дні з 9.00 до 15.00 (згідно з графіком);
приміщення поз. 12, 14 (15,9 м2) – розміщення складу для зберігання продуктів (цілодобово)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (каб. 603), рв фдму по Тер-
нопільській 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».

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 місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалежною 
оцінкою без ПДВ, грн.

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфра-
структури України

22721970, ХД УДППЗ «Укрпошта», 61052, м. Харків, 
пл. Привокзальна, 2, тел. (057) 712-46-43, 712-15-61

Нежитлове приміщення – кімн. № 1-6 на першому поверсі 
2-поверхової адміністративної будівлі, інв. № 0700007

21560045.2100.АААЖЕИ860 Харківська обл., Великобурлуцький 
р-н, смт Приколотне, вул. Леніна, 32

44,8 53 800,00 1 рік Розміщення магазину 
непродовольчих товарів

Заяви про оренду 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 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 до-
датковою 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.

ХмеЛЬницЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму по Хмельницькій 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

02071234, Хмельницький національний університет, м. Хмель-
ницький, вул. Інститутська, 11, тел. (038) 72-84-74

Вбудовані приміщення 02071234.1.ЯЛХЛСД006 29000, м. Хмельницький, 
вул. Інститутська, 11/1

89,9 203 940,00 2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакциз-
ної групи, у навчальному закладі 

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

м. київ
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму по м. києву про намір передати в оренду об’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 незалежною оцінкою, грн. максимально можливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

02070938, Національний університет харчових технологій, 
01033, м. Київ, вул.  Володимирська, 68,  тел. 289-95-55

Нерухоме майно – від-
крита бетонна площадка

– м. Київ, вул. Воло-
димирська, 70

150,0 2 636 100,00 
станом на 31.07.15

 1 рік Розміщення кафе, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви по-
даються в окремому конверті з надписом «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».


