
ДоДаток До «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

офіційне видання фонду
державного майна україниЗасновано у вересні 1993 року

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКУПУ 
ПереЛік 

об’єктів державної власності групи а,  
що підлягають приватизації шляхом викупу 

(затверджений наказом ФДМУ від 19.10.2015 № 1525)

сумська обЛасть
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 290,8 м2, що 

перебувають на балансі ВАТ «АК «Свема» (код за ЄДРПОУ 05761318), 
за адресою: Сумська обл., м. Шостка, вул. Горького, 4, орендуються 
фізичною особою – підприємцем Максименком О. Д.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ  
ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ 

ПереЛік 
об’єктів державної власності групи а, що підлягають 

приватизації шляхом продажу на аукціоні  
(затверджений наказом ФДМУ від 19.10.2015 № 1524)

Львівська обЛасть
1. Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних 

об’єктів у складі: маніпулятор М-11070, верстат токарно-винтовий 
«Орлікан», верстат токарно-винтовий ІК-62, верстат заточувальний 
ЗГ-640, верстат токарно-гвинторізний, верстат плоско-шліфувальний 
372Б, верстат токарно-стругальний 735, верстат наждачний, верстат 
заточувально-обдирний, верстат шліфувально-обдирний 3130, вер-
стат поперечно-стругальний 7Д36, верстат токарно-гвинторізний 1А 
62, верстат обдирний, верстат настільно-сверлильний (2 шт.), верстат 
кругло-шліфувальний ЗУ144, прес-ножиці С- 223 АФО, вальці гибочні 
(2 шт.), ножиці листові Н-478 М, ножиці Н-475, пневмолот МА 4129, 
повертальний стіл, машинка друкарська «Ліствіца» (2 шт.), машинка 
друкарська «Ятрань-33», бензоколонка КЕР-50, машина для миття 
МД-2, насос НП-600, трансформатор ТСМ, мотопомпа, трансформа-
тор ТДМ 40142 за адресою: 79018, м. Львів, вул. Братів Міхновських, 
32а, що перебуває на балансі ТОВ «РЕМ – Трест» (код за ЄДРПОУ 
38425631) (зберігач).

2. Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних 
об’єктів у складі: автокран КС 3575 А, реєстраційний номер 6626ЛВЛ, 
автокран МКГ-16 гусеничний самохідний, автонавантажувач, авто-
мобіль КАМАЗ-5320, реєстраційний номер 9137 ЛВЛ, автомобіль 
ГАЗ-6611, реєстраційний номер 7277 ЛВО, причіп-розпуск – Е, реє-
страційний номер 04875 ТН за адресою: 79018, м. Львів, вул. Братів 
Міхновських, 32а, що перебуває на балансі ТОВ «РЕМ – Трест» (код за 
ЄДРПОУ 38425631) (зберігач).

донецька обЛасть
інформація 

про продаж на аукціоні об’єкта державної власності – єдиного 
майнового комплексу державного комерційного торгового 

підприємства «комбінат шкільного харчування»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного комерційно-

го торгового підприємства «Комбінат шкільного харчування».
Адреса об’єкта: 85327, Донецька обл., м. Димитров, мкр-н Моло-

діжний, 58.
Ідентифікаційний код 20314278.
До складу ЄМК входять основні засоби у кількості 56 од. та мало-

цінний інвентар у кількості 716 од. Об’єкти нерухомості, що входять до 
складу ЄМК: частина нежитлової будівлі загальною площею 1 545,9 м2 
за адресою: 85327, Донецька обл., м. Димитров, мкр-н Молодіжний, 
58, нежитлова будівля літ. «Б-1» загальною площею 332,9 м2, частина 
нежитлової будівлі літ. «В-1» загальною площею 38,0 м2 за адресою: 
Донецька обл., м. Димитров, вул. Курська, 19. Земельні ділянки під 
об’єктами нерухомості не оформлені.

Основним напрямом діяльності є забезпечення харчування учнів 
загальноосвітніх шкіл м. Димитрова. 

Кількість та склад робочих місць: 44 особи, у т. ч.: директор, го-
ловний бухгалтер, завідуючі виробництвом, бухгалтери, завідуючий 
складом, кухарі 3, 4 розрядів, робітники кухні, вантажники, сторожі, 
прибиральниця, експедитор.

Баланс (тис. грн.):

Актив
Звітний період

2013 рік (на 
кінець року)

2014 рік (на 
кінець року)

І півріччя 
2015 р. 

Необоротні активи 263,9 257,3 254,6 

Оборотні активи 57,1 44,1 41,3 

Витрати майбутніх періодів – – –

Необоротні активи та групи вибуття – – –

Баланс 321,0 301,4 295,9 

Пасив

Власний капітал 115,1 115,1 78,4 

Забезпечення наступних витрат і платежів – – –

Довгострокові зобов’язання 5,0 5,0 5,0 

Поточні зобов’язання 200,9 181,3 212,5 

Доходи майбутніх періодів – – –

Баланс 321,0 301,4 295,9 

Рентабельність: за 2013 р. збиток підприємства становить 61,0 
тис. грн. За 2014 р. рентабельність підприємства становить 0,0.  
За І півріччя 2015 р. збиток підприємства становить 36,7 тис. грн.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне 
середовище відсутні.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 551 700,00 грн., ПДВ – 310 300,00 
грн.

управління приватизації об’єктів груп а, д та ж, т. 280-42-34

проДаж об’єктів групи а
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Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 1 862 000,00 
грн.

Умови продажу об’єкта:
збереження основного виду діяльності підприємства; збереження 

існуючої кількості робочих місць – 44 од.; створення безпечних умов 
праці та дотримання санітарних норм під час експлуатації об’єкта; 
оплата за об’єкт здійснюється у строки, передбачені чинним законо-
давством; після придбання об’єкта його новий власник стає правонас-
тупником прав і обов’язків приватизованого підприємства відповідно 
до умов договору купівлі-продажу та законодавства України; протя-
гом року з моменту набуття покупцем права власності на придбаний 
об’єкт покупець зобов’язаний в установленому законодавством по-
рядку здійснити державну реєстрацію припинення юридичної осо-
би – державного комерційного торгового підприємства «Комбінат 
шкільного харчування»; не перешкоджати РВ ФДМУ по Донецькій 
області у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-
продажу, надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо 
про виконання умов договору купівлі-продажу до підписання акта 
підсумкової перевірки; у разі порушення покупцем зобов’язань щодо 
збереження основного виду діяльності, зменшення кількості робочих 
місць, термінів оплати за придбаний об’єкт встановлюється відпо-
відальність відповідно до вимог чинного законодавства; подальше 
відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов 
договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ 
по Донецький області із забезпеченням переходу до нового власника 
всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчужен-
ня, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством 
та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно з 
законодавством України.

Реєстраційний внесок у сумі 17,00 грн. (без ПДВ) та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 
в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, 
одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 186 200,00 грн. (без ПДВ), що становить 
10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37312081011314 
в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, 
одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

Адреса служби з організації аукціону: 61024, м. Харків, вул. Гуда-
нова, 18, РВ ФДМУ по Донецькій області.

аукціон буде проведено 13 листопада 2015 р. о 10.00 за адре-
сою: 61024, м. Харків, вул. Лермонтовська, 20, Харківська філія 
української універсальної біржі.

Приймання заяв закінчується 9 листопада 2015 року. Заяви на 
участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю 
– з 9.00 до 16.45 за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18.

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

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057)  
704-17-36.

одеська обЛасть
інформація 

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

комплексу державного підприємства «науково-дослідний  
та конструкторсько-технологічний інститут холодильної  

техніки і технології «агрохолод» 
Назва об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного 

підприємства «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний 
інститут холодильної техніки і технології «Агрохолод» (ДП НДКТІХТТ 
«Агрохолод»).

Адреса об’єкта приватизації: Одеська обл., Комінтернівський р-н, 
21-й км Старокиївського шосе, 55д.

Код об’єкта за ЄДРПОУ 21014029.
Вид діяльності об’єкта: розробка сучасних ресурсно- та енерго-

зберігаючих технологій охолодження, заморожування, зберігання, 
сублімаційного сушіння та транспортування морепродуктів та сіль-
ськогосподарської продукції. 

Відомості про об’єкт приватизації. 
Підприємство розташоване в Комінтернівському районі (на терито-

рії Фонтанської сільської ради) на відстані 2 км від м. Одеси. 
До складу ЄМК входять будівлі та споруди загальною площею 24,5 

тис. м2, у т. ч.: 
будівлі: корпусу № 1 (літ. А, А1) загальною площею 15 943,0 м2, до 

якого входять дві адміністративні будівлі, гальванічний цех, конденса-
торна дільниця, три дільниці механообробки, енергодільниця, підсобні 
приміщення; корпусу № 2 (літ. В, В1) з підсобними приміщеннями за-
гальною площею 1 188,1 м2; корпусу № 1а (літ. Ж) з підсобним примі-
щенням загальною площею 90,4 м2; корпусу № 3 (літ. З) з підсобними 
приміщеннями загальною площею 390,5 м2; 

споруди: модуль «Кисловодський» (літ. Г) площею 482,3 м2, модуль 
«Свердловський» (літ. Д) площею 925,1 м2, модуль «Серпуховський» 
(літ. Е) площею 1 442,0 м2, модуль «Севастопольський» (літ. И) пло-
щею 339,3 м2; склади (літ. К, Н, О) загальною площею 263,3 м2, блоки 
та споруди для води; 

машини, обладнання, інвентар – 36 од. 
Майно підприємства розташовано на земельній ділянці площею 

4,6 га, підприємство забезпечено під’їзними автошляхами, системами 
водопостачання та водовідведення, енергозабезпеченням, територія 
огороджена. Технологічне обладнання демонтоване і на підприємстві 
відсутнє. 

Усі будівлі і споруди 1991 року введення в експлуатацію, які підля-
гають капітальному ремонту.

Відомості про земельну ділянку: площа – 4,6 га.
Кадастровий номер 5122786400:01:001:2882.
Категорія земель: землі промисловості. 
Цільове призначення: для експлуатації та обслуговування об’єктів 

нерухомого майна підприємства.
Обмеження та обтяження на земельну ділянку відсутні.
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Засновник і видавець –  

фонд державного майна україни

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

Додаток виходить щосереди

Передплатний індекс 22437

На виконання п. 3 розпорядження Кабінету Міністрів Украї ни від 
9 червня 2011 р. № 589-р «Про схвалення Концепції створення Націо-
нальної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади» 
з метою опера тивного реагування на пропозиції та заува ження грома-
дян 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 за-
явників та надається інформація щодо структурного підрозділу Фонду, 
до компетенції якого належить питання заявника.

регіональне відділення фонду державного  
майна україни по м. києву

огоЛоШуЄ конкурс

на заміщення вакантної посади головного  
спеціаліста відділу діловодства та контролю

Вимоги до кандидатів: громадянство України; повна вища освіта 
відповідного професійного спрямування за освітньо-ква лі фікаційним 
рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи за фахом на державній 
службі не менш як рік, в інших сферах управління – не менш як 3 роки; 
знання основних принципів роботи на комп’ютері.

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

Для участі в конкурсі подаються: заява про участь у конкур-
сі; особова картка П-2ДС; автобіографія; копія паспорта; копії 
документів про освіту; дві фотокартки розміром 3х4 см; декла-
рація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за минулий рік; медична довідка про стан здоров’я 
(форма № 133/0).

документи подаються за адресою: м. київ, бульв. Шев-
ченка, 50г упродовж одного місяця з дня опублікування ого-
лошення про конкурс.

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

ФДМУ ПОВІДОМЛЯЄ
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Основні показники діяльності підприємства.
Підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2006 року. Викиди 

та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище 
підприємство не здійснює.

Статутний капітал становить 1 500,0 тис. грн. 
Заборгованість станом на 01.10.2015: дебіторська – 0,2 тис. грн., 

кредиторська – 4 472,8 грн. тис., у т. ч. прострочена заборгованість із 
заробітної плати – 865,7 тис. грн., зі страхування – 504,5 тис. грн., пе-
ред бюджетом – 144,1 тис. грн., інші забов’язання – 2 958,5 тис. грн., 
збитки за 9 місяців 2015 року – 501,9 тис. грн.

Чисельність працюючих: 5 осіб, у т. ч.: директор, головний бухгалтер, 
головний інженер, 2 особи обслуговуючого персоналу. 

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 13 595 942,00 грн., 
ПДВ – 2 719 188,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 16 315 130,40 грн.
Умови продажу об’єкта: 
1. Покупець стає правонаступником всіх прав та обов’язків (у тому 

числі кредиторської та дебіторської заборгованості) ДП НДКТІХТТ «Аг-
рохолод», яке приватизується. 

2. Враховуючи відсутність матеріально-технічної бази та трудових 
ресурсів, збереження профілю роботи ДП НДКТІХТТ «Агрохолод» не 
передбачається. Покупець самостійно визначає подальшу спеціалі-
зацію використання об’єкта.

3. Покупець зобов’язаний забезпечити:
3.1. Збереження існуючих та створення протягом року нових робо-

чих місць у кількості 10 од.

3.2. Дотримання санітарних, екологічних та протипожежних норм 
експлуатації об’єкта в порядку, визначеному чинним законодавством 
України.

3.3. Не допускати заборгованості перед бюджетом та позабюджет-
ними фондами.

3.4. Забезпечити сплату податків до бюджетів усіх рівнів та поза-
бюджетних фондів. 

3.5. Забезпечити протягом 60 днів погашення заробітної плати 
у сумі 865,7 тис. грн. та погашення кредиторської заборгованості, 
яка буде визначена за період з 30.09.2015 до дати підписання акта 
приймання-передання.

3.6. Здійснити необхідні заходи щодо вилучення ДП НДКТІХТТ  
«Агрохолод» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фі-
зичних осіб – підприємців та анулювати печатки і штампи державного 
підприємства в установленому законодавством порядку протягом 6 
місяців.

3.7. Здійснити передачу документів ДП НДКТІХТТ «Агрохолод», які 
підлягають постійному зберіганню, до державного архіву м. Одеси 
протягом 6 місяців.

3.8. Умови, які зазначені у пп. 3.1 – 3.7, вступають в дію з моменту 
підписання акта приймання-передання.

3.9. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості станом 
на 30.09.2015 у сумі 3 607,1 тис. грн., у т. ч. перед бюджетом – 144,1 
тис. грн., пенсійним та позабюджетними фондами – 504,5 тис. грн. та 
інші поточні зобов’язання – 2 958,5 тис. грн. протягом 30 днів з моменту 
укладення договору купівлі-продажу.

4. Після придбання об’єкта приватизації не відчужувати його протя-
гом 3 років з моменту підписання акта передавання державного майна 
без погодження з регіональним відділенням.

5. Подальше використання земельної ділянки здійснювати згідно 
з чинним законодавством.

6. Протягом 30 календарних днів з моменту підписання акта пере-
давання державного майна покупець зобов’язаний відшкодувати ви-
трати, пов’язані з підготовкою об’єкта до приватизації.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та платежі за при-
дбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок одержувача – РВ 
ФДМУ по Одеській області, р/р № 37184004004570 в банку ГУДКСУ в 
Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091.

Грошові кошти у розмірі 1 631 513,00 грн., що становить 10 % від 
початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться одержувачу – РВ 
ФДМУ по Одеській області на р/р № 37313002004570, МФО 828011, 
код 20984091, банк ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса.

аукціон за методом зниження ціни відбудеться 20 листо-
пада 2015 року об 11.00 за адресою: м. одеса, вул. велика 
арнаутська,15, 11-й поверх, каб. 1112.

Останній день приймання заяв – 16 листопада 2015 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за 

місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати 
за телефонами: 731-50-36, 728-72-62.

Приймання заяв: понеділок – четвер з 9.00 до 16.00, п’ятниця – з 
9.00 до 15.00 у РВ ФДМУ по Одеській області, адреса: м. Одеса, вул. Ве-
лика Арнаутська,15, 11-й поверх, каб. 1113.

дніПроПетровська обЛасть
інформація 

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

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

ного поверху площею 16,38 м2 та частина даху площею 26,05 м2. 
Балансоутримувач: ДП «НВО Павлоградський хімічний завод». Адреса: 
м. Павлоград, вул. Заводська, 51. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 
21,75 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. 
Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 13 – 15. Мета оцінки – ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 
248,75 м2. Балансоутримувач: Криворізьке міське управління Голов-
ного управління МВС України в Дніпропетровській області. Адреса: 
м. Кривий Ріг, вул. Аляб’єва, 15а. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
17,1 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дні-
пропетровськ, вул. Миронова, 15. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 5. Назва об’єкта: нежитлові вбудоване приміщення площею 
280,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Придніпровська залізниця». Адреса: 
м. Кривий Ріг, вул. Кириленка, 14а. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
54,0 м2. Балансоутримувач: Новомосковський технікум Національної 
металургійної академії України. Адреса: м. Новомосковськ, вул. Жов-
тнева, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати.

� 7. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого примі-
щення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський окруж-
ний адміністративний суд. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Академіка 
Янгеля, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати.

�  8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення пло-
щею 330,35 м2. Балансоутримувач: Навчально-методичний центр 
професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області Адреса: 
м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
17,84 м2. Балансоутримувач: Криворізький технікум Національної ме-
талургійної академії України. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Семашка, 6а. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
рахунку орендної плати.

� 10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення пло-
щею 43,2 м2. Балансоутримувач: ДП «Проектний інститут «Дніпро-
дзержинськ-цивільпроект». Адреса: м. Дніпродзержинськ, вул. Запо-
різька, 20а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати.

� 11. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого примі-
щення корпусу № 3 площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпродзер-
жинський державний технічний університет. Адреса: м. Дніпродзер-
жинськ, вул. Дніпробудівська, 2. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 12. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого примі-
щення корпусу № 6 площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпродзер-
жинський державний технічний університет. Адреса: м. Дніпродзер-
жинськ, вул. Дніпробудівська, 2. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 13. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого примі-
щення корпусу № 7 площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпродзер-
жинський державний технічний університет. Адреса: м. Дніпродзер-
жинськ, вул. Дніпробудівська, 2. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 14. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого примі-
щення площею 3,0 м2. Балансоутримувач: Павлоградський технікум 
ДВНЗ Національного гірничого університету. Адреса: м. Павлоград, 
вул. Радянська, 63. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати.

� 15. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення пло-
щею 70,7 м2. Балансоутримувач: Придніпровський професійний ліцей 
м. Дніпропетровська. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Електрична, 36. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-
хунку орендної плати.

� 16. Назва об’єкта: частина даху площею 15,0 м2. Балансоутри-
мувач: ДПТНЗ «Дніпропетровський центр професійної освіти». Адреса: 
м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, 41. Мета оцінки – визначення рин-
кової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 17. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 
26,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». 
Адреса: м. Нікополь просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 18. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів, що перебували 
на балансі ДП «Дніпропетровська обласна книжкова друкарня». Адреса: 
м. Дніпропетровськ, вул. Горького, 20. Мета оцінки: визначення роз-
міру збитків, нанесених державі.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення 
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і 
підтвердних документів, а саме:

заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; копію уста-
новчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оці-
нювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до про-
ведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди 
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведен-
ня робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені 
їхніми особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної 
діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України 
(копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні 
бути завірені належним чином); інформація про претендента (документ, 
який містить відомості про претендента щодо досвіду його роботи, ква-
ліфікації 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).

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуля-
ції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт 
(у календарних днях).

Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції 
учасників конкурсу, в яких термін виконання робіт – до 5 календар-
них днів.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи-
сом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На кон-
курс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу організаційно-
документального забезпечення регіонального відділення за адресою: 
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 30 жовтня 
2015 р.

конкурс відбудеться у регіональному відділенні 05.11.2015  
о 10.00, телефон для довідок (056) 744-11-51.

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: нежитлове вбудоване примі-

щення площею 113,8 м2 підвалу будівлі, що перебуває на балансі 
ВАТ «Укрцинк» та не увійшло до статутного капіталу ВАТ. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Калініна, 
13. Мета проведення 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) – 30.09.2015.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі-

щення загальною площею 72,6 м2 першого поверху будівлі, що 
перебувають на балансі Донецької дирекції УДППЗ «Укрпошта». Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Га-
гаріна, 38. Мета проведення 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.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної 

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

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

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

конкурс відбудеться 05.11.2015 у 10.00 за адресою: м. Харків, 
вул. гуданова, 18, рв фдму по донецькій області.

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

Тел. для довідок (095) 908-11-12.

житомирська обЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� Об’єкт оцінки: нежитлові приміщення площею 51,3 м2 на дру-

гому поверсі адміністративної будівлі (літ. а). Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 6а. Балансо-
утримувач: Малинська районна державна адміністрація (Житомирська 
обл., м. Малин, пл. Соборна, 6а). Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою 
укладення договору оренди.

Дата оцінки: 31.10.2015.
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – 

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

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

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

свідоцтва про сплату ПДВ (або свідоцтва про сплату єдиного податку); 
один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

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

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

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

ЗакарПатська обЛасть
IнформацIя 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 1І) пло-

щею 32,5 м2 першого поверху будівлі учбового корпусу (літ. а). 
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл, м. Ужгород, вул. Ка-
пушанська, 142. Телефон 2-56-95. Балансоутримувач: Ужгородське 
вище професійне училище торгівлі та технологій харчування. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовжен-
ня договору оренди.

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

31.10.2015.
� 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху двоповерхового ви-

робничого корпусу літ. г площею 28,0 м2. Місцезнаходження 
об’єкта: Закарпатська обл, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 8. Телефон (0312)  
66-10-89. Балансоутримувач: ДНЗ «Ужгородський центр професійно-
технічної освіти». 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.
� 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення сходової клітки 

(поз. 41 за планом) площею 2,0 м2 першого поверху будівлі фізич-
ного факультету навчального корпусу літ. «а». Місцезнаходження 
об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Волошина, 54. Телефон 
(03122) 3-51-71. Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національ-
ний університет». Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для укладення 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: частина коридору (поз. 54 за пла-

ном) площею 2,0 м2 другого поверху навчально-лабораторного 
корпусу літ. «а». Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вул. Університетська, 14. Телефон (03122) 3-51-71. Балан-
соутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення 
договору оренди.

Правовий режим земельної ділянки: право постійного користу-
вання.

Орієнтовна дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.10.2015.

� 5. Назва об’єкта оцінки: частина коридору (поз. 30 за планом) 
площею 2,0 м2 першого поверху стоматологічного факультету 
літ. «а». Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Університетська, 6а. Телефон (03122) 3-51-71. Балансоутриму-
вач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Мета прове-
дення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення дого-
вору оренди.

Правовий режим земельної ділянки: право постійного користу-
вання.

Орієнтовна дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.10.2015.

� 6. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення холу 
поз. 1-1 площею 9,0 м2 першого поверху будівлі їдальні літ. в-іі. 
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Со-
лотвино, вул. Терека, 42. Телефон (03134) 2-15-00. Балансоутримувач: 
Державний заклад «Українська алергологічна лікарня Міністерства 
охорони здоров’я України». Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення вартості для продовження договору оренди.

Правовий режим земельної ділянки: право постійного користу-
вання.

Орієнтовна дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.10.2015.

� 7. Назва об’єкта оцінки: частина одноповерхової цегляної 
будівлі пакгаузу із рампою (літ. б) площею 70,3 м2. Місцезнахо-
дження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Гагаріна, 44/1. 
Телефон (095) 715-58-42. Балансоутримувач: Відокремлений підроз-
діл «Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд № 5» 
Державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська заліз-
ниця». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
продовження договору оренди.

Правовий режим земельної ділянки: право постійного користу-
вання.

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 України 19.09.2011 за № 1096/19834 (далі – Положення).

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

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
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Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має 

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

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

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

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

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

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

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

київська обЛасть
інформація 

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

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

для розрахунку орендної плати.
� 1. нежитлове приміщення загальною площею 43,5 м2 за 

адресою: Київська обл., Бородянський р-н, смт Клавдієве-Тарасове, 
вул. Леніна, 5, що перебуває на балансі Київської обласної дирекції 
УДППЗ «Укрпошта».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 2. нежитлове приміщення загальною площею 17,0 м2 за 

адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Ясногородка, вул. Завод-
ська, 5, що перебуває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ 
«Укрпошта».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 3. нежитлове приміщення загальною площею 40,0 м2 за 

адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Забуяння, вул. Пере-
моги, 2, що перебуває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ 
«Укрпошта».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 4. нежитлове приміщення загальною площею 25,0 м2 за 

адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Соснівка, вул. Леніна, 8,що 
перебуває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укр пошта».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 5. нежитлове приміщення загальною площею 37,84 м2 за 

адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Старе, вул. Радян-
ська, 49б, що перебуває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ 
«Укр пошта».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 6. нежитлове приміщення загальною площею 31,5 м2 за 

адресою: Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Телешівка, вул. Лені-
на, 9а, що перебуває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ 
«Укрпошта».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 7. нежитлове приміщення загальною площею 32,0 м2 за 

адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с. Барахти, вул. Леніна, 
35, що перебуває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укр-
пошта».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 8. нежитлове приміщення загальною площею 108,6 м2 за 

адресою: Київська обл., Фастівський р-н, смт Борова, вул. Леніна, 
35, що перебуває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укр-
пошта».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 9. нежитлове приміщення загальною площею 47,6 м2 за 

адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Рудня-Димерська, 
вул. Леніна, 64, що перебуває на балансі Київської обласної дирекції 
УДППЗ «Укрпошта».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 10. нежитлове приміщення загальною площею 49,3 м2 за 

адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Лютіж, вул. Леніна, 
64, що перебуває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укр-
пошта».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 11. нежитлове приміщення загальною площею 58,3 м2 за 

адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Любимівка, вул. Київ-
ська, 5, що перебуває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ 
«Укрпошта».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 12. нежитлове приміщення загальною площею 28,6 м2 за 

адресою: Київська обл., Поліський р-н, с. Залішани, вул. Покровська, 
2, що перебуває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укр-
пошта».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 13. нежитлове приміщення загальною площею 28,6 м2 за 

адресою: Київська обл., Поліський р-н, с. Рагівка, вул. Леніна, 109, що 
перебуває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 14. нежитлове приміщення загальною площею 15,6 м2 за 

адресою: Київська обл., Іванківський р-н, с. Жміївка, вул. Радянська, 
7, що перебуває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укр-
пошта».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 15. нежитлове приміщення загальною площею 18,0 м2 за 

адресою: Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Стави, вул. Леніна, 84, що 
перебуває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 16. нежитлове приміщення загальною площею 27,45 м2 за 

адресою: Київська обл., Богуславський р-н, с. Розкопанці, вул. Першо-
травнева, 34а, що перебуває на балансі Київської обласної дирекції 
УДППЗ «Укрпошта».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 17. нежитлове приміщення загальною площею 26,48 м2 за 

адресою: Київська обл., Богуславський р-н, с. Хохітва, вул. Шевчен-
ка, 37, що перебуває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ 
«Укрпошта».

Дата оцінки – 31.10.2015.

� 18. Частина нежитлового приміщення № 3.1.27 на 3-му по-
версі термінала «д» загальною площею 3,65 м2 за адресою: Ки-
ївська обл., м. Бориспіль-7, аеропорт, що перебуває на балансі ДП 
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

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

92,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Славутич, просп. Дружби На-
родів, 3, що перебуває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ 
«Укрпошта».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 20. нежитлове приміщення загальною площею 173,0 м2 за 

адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Гайок, 218е, що перебуває 
на балансі ДП «Укрконверс».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 21. нежитлове приміщення загальною площею 300,0 м2 за 

адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Гайок, 218е, що перебуває 
на балансі ДП «Укрконверс».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 22. нежитлове приміщення загальною площею 250,0 м2 за 

адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Гайок, 218е, що перебуває 
на балансі ДП «Укрконверс».

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

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

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

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

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

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

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

конкурс відбудеться 12.11.2015 об 11.00 за адресою: м. київ, 
вул. симона Петлюри, 15, рв фдму по київській області, теле-
фон для довідок 200-25-36.

Львівська обЛасть
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки  
об’єктів оренди державної власності

� 1. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового при-
міщення № 13а площею 17,5 м2 на першому поверсі 4-поверхової 
будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 50. 
Балансоутримувач: Львівський національний університет ветеринарної 
медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 
плати з метою продовження договору оренди.

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

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарсь-
ка, 50.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015 
(орієнтовно).

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення одноповер-
хової будівлі трансформаторної підстанції тП № 405 загаль-
ною площею 58,87 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, 
вул. Т. Шевченка, 134а. Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський завод 
збірних конструкцій». Мета проведення незалежної оцінки: визначен-
ня 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. Т. Шевчен-
ка, 134а.

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

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 
площею 141,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., 
м. Судова Вишня, вул. Заводська, 25. Балансоутримувач: ДНЗ «Су-
дововишнянський професійний ліцей». Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 
метою укладення договору оренди.

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

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Судова 
Вишня, вул. Заводська, 25.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015 
(орієнтовно).

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового 
приміщення коридору № 2 загальною площею 1,0 м2 на першо-
му поверсі будівлі командно-диспетчерського пункту літ. б-6. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 217. Ба-
лансоутримувач: Львівський регіональний структурний підрозділ ДП 
обслуговування повітряного руху України.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для роз-
рахунку 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: Львів, вул. Любінська, 217.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015 

(орієнтовно).
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

микоЛаївська обЛасть
інформація 

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

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

для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2  Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

1 Нежитлове приміщен-
ня першого поверху 
будівлі гуртожитку

19,8 м. Миколаїв, просп. 
Героїв Сталінграда, 11

Національний університет 
кораблебудування  
ім. Адмірала Макарова

30.09.15

2 Нежитлове вбудо-
ване приміщення 
цокольного поверху 
п’ятиповерхової адмі-
ністративної будівлі

48,8 м. Миколаїв, вул. Кі-
рова, 240а

Державне Південне 
виробничо-технічне під-
приємство

30.09.15

3 Нежитлові приміщен-
ня першого поверху 
гуртожитку № 2

101,6 м. Миколаїв, 
вул. Дзержинсько-
го, 19

Миколаївський на-
ціональний університет 
ім. В. О. Сухомлинського 

31.10.15

4 Частина холу першо-
го поверху навчаль-
ного корпусу № 2

2,0 м. Миколаїв, вул. Ні-
кольська, 24

Миколаївський на-
ціональний університет 
ім. В. О. Сухомлинського 

31.10.15

5 Нежитлове приміщен-
ня в адміністративно-
побутовій будівлі

16,7 м. Миколаїв, вул. Гро-
мадянський узвіз, 1/1

ДП «Миколаївський мор-
ський торговельний порт»

31.10.15

6 Нежитлові приміщен-
ня на другому поверсі 
в будівлі такелажного 
складу зі службовими 
приміщеннями 

56,1 м. Миколаїв, вул. За-
водська, 23/25

ДП «Миколаївський мор-
ський торговельний порт»

31.10.15

7 Приміщення № 1 – 
3 в одноповерховій 
будівлі магазину

102,7 Миколаївська обл., 
Вознесенський р-н, 
с. Мартинівське, 
БОС-2, будівля № 11а

Філія «Одеське управ-
ління військової торгівлі 
«Концерну «Військторг-
сервіс»

31.10.15

8 Приміщення № 4 в 
одноповерховій бу-
дівлі магазину

20,1 Миколаївська обл., 
Вознесенський р-н, 
с. Мартинівське, 
БОС-2, будівля № 11а

Філія «Одеське управ-
ління військової торгівлі 
«Концерну «Військторг-
сервіс»

31.10.15

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

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2 Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

1 Нежитлові приміщення 
першого поверху дво-
поверхової будівлі

12,7 м. Миколаїв, просп. 
Леніна, 141в

Головне управління 
Державної казначей-
ської служби України у 
Миколаївській області

30.09.15

2 Частина холу другого 
поверху шестиповерхо-
вої будівлі навчального 
корпусу

8,0 м. Миколаїв, просп. Ге-
роїв Сталінграда, 9

Національний універ-
ситет кораблебуду-
вання ім. Адмірала 
Макарова 

30.09.15

3 Частина холу першого 
поверху нового учбово-
го корпусу 

2,0 м. Миколаїв, просп. 
Леніна, 3

Національний універ-
ситет кораблебуду-
вання ім. Адмірала 
Макарова 

30.09.15

4 Нежитлові приміщен-
ня адміністративно-
побутової будівлі 

58,9 м. Миколаїв, вул. Гро-
мадянський узвіз, 1/1 

ДП «Миколаївський 
морський торговель-
ний порт»

31.10.15

5 Нежитлове вбудоване 
приміщення одноповер-
хової будівлі

66,6 Миколаївська обл., Весе-
линівський р-н, с. Став-
ки, вул. Леніна, 56а 

 МД УДППЗ  
«Укрпошта»

30.09.15

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

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

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції 
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт 
(у календарних днях – не більше 5 днів).

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

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

Телефон для довідок (0512) 47-04-11.

одеська обЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності
� 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 

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

№ 
з/п

Найменування об’єкта 
оцінки

Площа, 
м2 

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Запланована 

дата оцінки
1 Приміщення будівлі 

та споруди митно-
складського комплексу, 
кабінет 86 (інв. № 13083)

16,1 Одеська обл., 
м. Іллічівськ, 
вул. Транспорт-
на, 30

ДП «Іллічівський мор-
ський торговельний 
порт»

31.10.15

ð



4

21 жовтня 2015 року № 47 (896)

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

– 7 053,00 грн.
Дата оцінки – 31.10.2015.
� 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху адміністративної бу-

дівлі умвс під антенно-фідерні пристрої площею 17,84 м2, 
частина даху адміністративного корпусу умвс для розміщен-
ня антени на трубостійці площею 3,0 м2, частина технічного 
приміщення адміністраиивної будівлі умвс для встановлення 
обладнання мобільного зв’язку площею 6,67 м2, реєстровий 
номер 08592307.1.тдЮее002, що перебувають на балансі Управ-
ління Міністерства внутрішніх справ України в Тернопільській області. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Влова, 11, м. Тернопіль. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості майна з 
метою подальшого розрахунку орендної плати.

Основні види продукції (послуг), що виробляється: –.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.10.2015 

– 6 832,00 грн.
Дата оцінки – 31.10.2015.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення кон-

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

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

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

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

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

ності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, 
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльності в Україні», яким передбачено 
здійснення діяльності з оцінки майна за напрямом – «Оцінка об’єктів 
у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1. «Оцінка нерухомих речей 
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та 
майнових прав на них»; які мають відповідну кваліфікацію стосовно 
оцінки об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфіка-
ційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в 
Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ве-
дення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469; які мають 
досвід у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; у скла-
ді яких працюють оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та мають особистий 
досвід у проведенні оцінки подібного майна; за наявності письмової 
згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної 
діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

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

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

Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 46008, 
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 604.

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

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

Харківська обЛасть
інформація 

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

№ 
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахо-
дження (індекс, адреса), балансоутримувач  

(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон) 

Дата 
оцінки

Мета проведення  
оцінки

1 Нежитлові приміщення – кімн. 1-7 на першому по-
версі 4-поверхової будівлі прибудови побутового 
призначення до цеху 550 загальною площею 79,9 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126, що 
перебуває на балансі ДП «Завод імені Малишева», 
14315629, тел. 737-28-06 

На дату, 
визначену 
орендо-
давцем

Визначення вартості 
об’єкта оренди до 
200,0 м2 для погоджен-
ня розрахунку орендної 
плати (за заявою від 
сторонньої організації)

2 Нежитлові приміщення – кімн. 3 на другому поверсі 
4-поверхової будівлі учбового корпусу (інв. № 70994, 
літ. Г-4, пам’ятка архітектури) загальною площею 
20,9 м2 за адресою: м. Харків, просп. Леніна, 14, що 
перебувають на балансі Харківського національного 
університету радіоелектроніки, 02071197 

15.08.15 Визначення вартості 
об’єкта з метою про-
довження договору 
оренди

3 Нежитлові приміщення (частина приміщення № 067) 
на цокольному поверсі 4-поверхової адміністративної 
будівлі, літ. «А-2», пам’ятка архітектури, загальною 
площею 13,7 м2 за адресою: м. Харків, пл. При-
вокзальна, 2, що перебувають на балансі Харківської 
дирекції УДППЗ «Укрпошта», 22721970

24.10.15 Визначення вартості 
об’єкта з метою про-
довження договору 
оренди

4 Нежитлові приміщення (частина приміщення № 14) у 
вестибулі на цокольному поверсі 4-поверхової адмі-
ністративної будівлі, літ. «А-2», пам’ятка архітекту-
ри, загальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, 
пл. Привокзальна, 2, що перебувають на балансі  
Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», 22721970

24.10.15 Визначення вартості 
об’єкта з метою про-
довження договору 
оренди

5 Нежитлові приміщення на першому поверсі – 8,9 м2 
та підвальне приміщення – 20,1 м2 9-поверхового 
будинку лікарні (літ. А-9, інв. № 01010001) загальною 
площею 29,0 м2 за адресою: м. Харків, пров. Бала-
кірєва, 5, що перебувають на балансі Державного 
лікувально-профілактичного закладу «Центрального 
клінічна лікарня Укрзалізниці», 01108202

03.12.15 Визначення вартості 
об’єкта з метою про-
довження договору 
оренди

6 Нежитлове приміщення – кімн. 1-31, 1-32 на другому 
поверсі двоповерхової адміністративно-управ- 
лінської будівлі загальною площею 33,9 м2 за адре-
сою: Харківська обл., м. Зміїв, вул. Леніна, 25,  
що перебуває на балансі Головного управління  
статистики у Харківській області, 02362629,  
тел. (057) 706-26-16

На дату 
підписан-
ня наказу

Визначення вартості 
об’єкта оренди з метою 
передачі в оренду

7 Асфальтно-бетонна ділянка (інв. № 01100007, 
№ 10330002) загальною площею 91,4 м2 за адресою: 
м. Харків, пров. Балакірєва, 5, що перебуває на балан-
сі Державного лікувально-профілактичного  
закладу «Центральна клінічна лікарня Укрзалізниці», 
01108202 

27.11.15 Визначення вартості 
об’єкта з метою про-
довження договору 
оренди

8 Нежитловий одноповерховий бригадний будинок (інв. 
№ 13914, літ. «Б-1») загальною площею 123,4 м2 
за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт 
Хорошево, вул. Червоноармійська, 47а, що перебуває 
на балансі Заводу «ТОРА» Харківського державно-
го авіаційного виробничого підприємства (ХДАВП), 
14308894, тел. 707-08-17 

28.08.15 Визначення вартості 
об’єкта з метою про-
довження договору 
оренди

Продовження таблиці

№ 
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахо-
дження (індекс, адреса), балансоутримувач  

(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон) 

Дата 
оцінки

Мета проведення  
оцінки

9 Нежитлові приміщення (кімн. 34, 35) на 2-му поверсі 
11-поверхової будівлі інженерно-лабораторного 
корпусу (літ. «А-11») загальною площею 37,2 м2 за 
адресою: м. Харків, Червоношкільна набережна, 2, 
що перебувать на балансі Державного проектно-
вишукувального та науково-дослідного інституту 
«Укренергомережпроект», 00114092, тел. 732-52-61 

08.11.15 Визначення вартості 
об’єкта з метою про-
довження договору 
оренди

10 Нежитлові приміщення першого поверху першого 
корпусу (адміністративно-лабораторного корпусу) (інв. 
№ 81973, літ. за техпаспортом «А-4») площею 20,5 м2 
та першого поверху віварію (інв. № 81973, літ. за 
техпаспортом «Е-2») площею 160,0 м2, загальною 
площею 180,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Астроно-
мічна, 33, що перебувають на балансі Державного під-
приємства «Державний науковий центр лікарських за-
собів і медичної продукції», 00482329, тел. 719-06-01 

31.12.15 Визначення вартості 
об’єкта з метою про-
довження договору 
оренди

11 Нежитлове приміщення технічного поверху (12,0 м2) 
та ділянка даху (20,0 м2) загальною площею 32,0 м2  
за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 77, що пере-
буває на балансі Національного університету «Юри-
дична академія України імені Ярослава Мудрого»,  
02071139, тел. 704-92-93 

27.10.15 Визначення вартості 
об’єкта з метою про-
довження договору 
оренди

12 Частина нежитлового приміщення на першому поверсі 
господарчого блоку 16-поверхової будівлі гуртожитку 
№ 1 корп. № 1, 2, 3 загальною площею 2,0 м2 за 
адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 268, що пере-
буває на балансі Харківської медичної академії після-
дипломної освіти, 01896872, тел. (057) 711-35-56

На дату 
підписан-
ня наказу

Визначення вартості 
об’єкта оренди з метою 
передачі в оренду

13 Частина холу – прим. № 122 на першому по-
версі 4-поверхової будівлі навчального корпу-
су Комп’ютерно-технологічного коледжу, інв. 
№ 1031000193, літ. «А-4», загальною площею 2,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Красіна, 4, що перебуває 
на балансі Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут», 02071180,  
тел. (057) 707-66-00

На дату 
підписан-
ня наказу

Визначення вартості 
об’єкта оренди з метою 
передачі в оренду

14 Частина холу – прим. № 5 на першому поверсі 
3-поверхової з підвалом будівлі Головного аудитор-
ного корпусу (ГАК), інв. № 1031000001, літ. «Г-3», 
пам’ятка архітектури, загальною площею 2,0 м2 за 
адресою: м. Харків, вул. Фрунзе, 21, що перебуває  
на балансі Національного технічного університету  
«Харківський політехнічний інститут», 02071180,  
тел. (057) 707-66-00

На дату 
підписан-
ня наказу

Визначення вартості 
об’єкта оренди з метою 
передачі в оренду

15 Частина вестибуля – прим. № 1-33 на першому по-
версі 3-поверхової з підвалом будівлі Електротехнічно-
го корпусу, інв. № 1031000003, літ. «АБ-3», пам’ятка 
архітектури, загальною площею 2,0 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Фрунзе, 21, що перебуває на балансі 
Національного технічного університету «Харків- 
ський політехнічний інститут», 02071180,  
тел. (057) 707-66-00

На дату 
підписан-
ня наказу

Визначення вартості 
об’єкта оренди з метою 
передачі в оренду

16 Частина вестибуля – прим. № 3 на першому по-
версі 14-поверхової з підвалом будівлі навчально-
лабораторного корпусу У-1, інв. № 1031000109, 
літ. «В-14», загальною площею 2,0 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Фрунзе, 21, що перебуває на балансі 
Національного технічного університету «Харків- 
ський політехнічний інститут», 02071180,  
тел. (057) 707-66-00 

На дату 
підписан-
ня наказу

Визначення вартості 
об’єкта оренди з метою 
передачі в оренду

17 Частина вестибуля – прим. № 2 на першому по-
версі 7-поверхової з підвалом будівлі навчально-
лабораторного корпусу У- 2, інв. № 1031000117, 
літ. «Б-7», загальною площею 2,0 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Фрунзе, 21, що перебуває на балансі 
Національного технічного університету «Харків- 
ський політехнічний інститут», 02071180,  
тел. (057) 707-66-00 

На дату 
підписан-
ня наказу

Визначення вартості 
об’єкта оренди з метою 
передачі в оренду

18 Частина коридору – прим. № 14 на першому поверсі 
3-поверхової з підвалом будівлі Обчислювального  
центру (навчально-лабораторний), інв. № 1031000004, 
літ. «К-3», загальною площею 2,0 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Фрунзе, 21, що перебуває на балансі 
Національного технічного університету «Харків- 
ський політехнічний інститут», 02071180,  
тел. ((057) 707-66-00

На дату 
підписан-
ня наказу

Визначення вартості 
об’єкта оренди з метою 
передачі в оренду

19 Частина холу 1-1 на першому поверсі 3-поверхової 
будівлі навчального корпусу У-5 (Економіко-правовий 
корпус), інв. № 1031000169, літ. «Ж-4», загальною 
площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 
79, що перебуває на балансі Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут», 
02071180, тел. (057) 707-66-00

На дату 
підписан-
ня наказу

Визначення вартості 
об’єкта оренди з метою 
передачі в оренду

20 Частина холу – прим. № 4 на першому поверсі 
3-поверхового житлового будинку, інв. № 1031000054, 
літ. «А-3», загальною площею 2,0 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Весніна, 5, що перебуває на балансі 
Національного технічного університету «Харків- 
ський політехнічний інститут», 02071180,  
тел. (057) 707-66-00 

На дату 
підписан-
ня наказу

Визначення вартості 
об’єкта оренди з метою 
передачі в оренду

21 Нежитлове приміщення – кімн. 27 на цокольному 
поверсі 4-поверхової будівлі навчального корпусу 
загальною площею 38,55 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Мироносицька, 1, що перебуває на балансі Хар-
ківського національного університету імені В. Н. Кара-
зіна, 02071205, тел. (057) 705-12-36 

На дату 
підписан-
ня наказу

Визначення вартості 
об’єкта оренди з метою 
передачі в оренду

22 Окреме індивідуально визначене нерухоме майно – 
нежитлові приміщення: частина коридору першого 
поверху навчального корпусу, що є пам’яткою архі-
тектури (інв. № 12), (біля ліфту фіз. сторони – 2,0 м2; 
хім. сторони – 2, 0 м2) за адресою: м. Харків, пл. 
Свободи, 4, що перебуває на балансі Харківського на-
ціонального університету ім. В. Н. Каразіна, 02071205, 
тел. (057) 705-12-36 

11.10.15 Визначення вартості 
об’єкта з метою про-
довження договору 
оренди

23 Нежитлове приміщення – ділянка покрівлі, вбудована 
в 3-й поверх триповерхового робочого технологічно-
го корпусу (інв. №3, літ. «Б-3») загальною площею 
11,1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кибальчича, 
12а, що перебуває на балансі Державного науково-
дослідного і проектного інституту основної хімії (НІО-
ХІМ), 00209740, тел. 700-01-23 

17.11.15 Визначення вартості 
об’єкта з метою про-
довження договору 
оренди

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

22.10.15 Визначення вартості 
об’єкта з метою про-
довження договору 
оренди

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

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання 
робіт, який повинен становити не більше 5 днів для об’єктів оренди  

Продовження таблиці

№ 
з/п

Найменування об’єкта 
оцінки

Площа, 
м2 

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Запланована 

дата оцінки
2 Частина приміщення го-

рища гуртожитку № 3
10,0 м. Одеса, 

вул. Дігтярна, 22
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури

31.10.15

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

№ 
з/п Найменування об’єкта оцінки Пло-

ща, м2 
Адреса 

об’єкта оцінки Балансоутримувач Запланована 
дата оцінки

1 Частина нежитлового приміще-
ня першого поверху (вестибу-
ля) учбового корпусу та частина 
нежитлового приміщення 2-го 
поверху (коридор) корпус А

18,8 м. Одеса, 
вул. Канатна, 
112

Одеська національ-
на академія харчо-
вих технологій

31.10.15

2 Відокремлена частина даху 
будівлі

9,0 м. Одеса, 
вул. Пасте-
ра, 27 

Одеський націо-
нальний університет 
ім. Мечникова

31.10.15

3 Нежитлове приміщення у 
вестибулі на першому поверсі 
п’ятиповерхового гуртожитку 
№ 5 ОНГУ ім. Мечникова

10,0 м. Одеса, 
вул. Довжен-
ка, 5а

Одеський націо-
нальний університет 
ім. Мечникова

31.10.15

4 Відгороджена частина при-
міщення вестибуля на першому 
поверсі 3-поверхового учбового 
корпусу ВСП «ОККТ ОДЕУ»

30,0 м. Одеса, 
вул. Академіка 
Корольо-
ва, 5/2

Одеський держав-
ний екологічний 
університет

31.10.15

5 Відокремлена частина примі-
щення горища у будівлі

12,0 м. Одеса, 
вул. Ланжеро-
нівська, 15а

Державне підпри-
ємство «Науково-
дослідний проектно-
конструкторський 
інститут морського 
флоту України»

31.10.15

6 Нежитлові вбудовані при-
міщення на першому поверсі 
адміністративної 4-поверхової 
будівлі, інв. № 1

92,33 м. Одеса, 
вул. Космо-
навтів, 34 

Одеський науково-
дослідний та про-
ектний інститут 
землеустрою

31.10.15

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

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

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

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

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

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

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

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

рівненська обЛасть
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки  
об’єкта державної власності групи а

� Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 
49,4 м2 на цокольному поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта: 
Рівненська обл., м. Корець, вул. Київська, 107б. Балансоутримувач: ПП 
«Пластранс». Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості (початкової ціни) об’єкта з метою його приватизації шляхом 
продажу на аукціоні.

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

комісії документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних 
документів, які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку 
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності». До підтвердних 
документів належать:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно 
до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270); копія 
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних докумен-
тів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено 
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові 
згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено до проведення робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна; копія сертифіка-
та суб’єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна 
України; копія свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оціню-
вачів; інформація про претендента (документ, який містить відомості 
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого 
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у штатному складі та додат-
ково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі поді-
бного майна, тощо).

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

конкурс відбудеться 16 листопада 2015 року о 10.00 в 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 конкур-
су (включно) за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон 
для довідок 22-79-40. 

терноПіЛьська обЛасть
інформація 

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

які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об’єктів

� 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового підвального 
приміщення поз. і-V, і-іі, і-ііі та іХ площею 77,2 м2 адміністра-
тивного будинку відділу статистики у борщівському районі, що 
перебуває на балансі Головного управління статистики у Тернопіль-
ській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Степана Бандери, 
19а, м. Борщів, Тернопільська область. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою подальшого роз-
рахунку орендної плати.
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нерухомого майна (після отримання в повному обсязі необхідної до-
кументації та інформації про об’єкт оцінки).

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

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

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

конкурс відбудеться об 11.00 через 14 днів після опублікуван-
ня цієї інформації у рв фдму по Харківській області за адресою: 
61024, м. Харків, вул. гуданова,18, 4-й поверх, кімн. 405. тел. 
для довідок (057) 705-18-57.

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

Херсонська обЛасть
інформація 

рв по Херсонській області про оголошення конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення оцінки державного майна

� 1. Об’єкт оцінки: приміщення загальною площею 47,2 м2 у 
будівлі відділення поштового зв’язку центру поштового зв’язку 
№ 2, що обліковується на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», за адресою: 
Херсонська обл., Каховський р-н, с. Василівка, вул. Карла Маркса, 26. 
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
� 2. Об’єкт оцінки: приміщення загальною площею 21,61 м2 у 

будівлі відділення поштового зв’язку № 5, що перебуває на балансі 
ХД УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Херсонська обл., с. Бобровий Кут, 
вул. Першотравнева, 40в. Мета проведення незалежної оцінки – ви-
значення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при про-
довженні договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
� 3. Об’єкт оцінки: приміщення № 2 (кімн. 2-1, 2-2, 2-3, 2-4) 

загальною площею 46,5 м2 в адміністративній будівлі (літ. а), 
що обліковується на балансі Херсонської дирекції УДППЗ «Укрпо-
шта», за адресою: Херсонська обл., Каховський р-н, с. Чорноморівка, 
вул. Жовтнева, 8. Мета проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні 
договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
� 4. Об’єкт оцінки: частина асфальтованої пішохідної доріжки, 

розташованої біля навчального корпусу № 1, за адресою: м. Херсон, 
Бериславське шосе, 24 загальною площею 4,0 м2, що обліковується 
на балансі Херсонського національного технічного університету. Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати при укладенні договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумеро-

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

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

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

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи-
сом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід 
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», 
а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у кон-
курсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.

Конкурсна документація приймається до 14.00 за чотири робочих 
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 
м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 236.

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

конкурс відбудеться о 9.00 через 14 днів після опублікування 
цієї інформації в рв фдму по Херсонській області за адресою: 
м. Херсон, просп. ушакова, 47, кімн. 236, телефон для довідок 
(0552) 22-44-44.

Черкаська обЛасть
інформація 

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

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

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

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки
Балансоутри-

мувач
Дата 

оцінки
1 Нежитлове приміщення на першому 

(цокольному) поверсі в п’ятиповерховій 
адміністративній будівлі

17,16 м. Черкаси, 
просп. Хімі-
ків, 50 

ЧДЖПП «Жит-
лосервіс»

31.10.15

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

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

1 Частина нежитлового приміщення 
на першому поверсі будівлі

1,0 м. Черкаси, 
просп. Хіміків, 50 

ЧДЖПП «Житло-
сервіс»

31.10.15

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

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

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

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

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

Останній день подання заяв – 30 жовтня 2015 року.
конкурс відбудеться 5 листопада 2015 року о 10.00 у рв фдму 

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

Чернівецька обЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина горища площею 6,5 м2 та 

частина даху площею 3,5 м2 будівлі наукової бібліотеки (літ. а-аІ). 
Місцезнаходження об‘єкта: м. Чернівці, вул. Українки, 23. Балансоутри-
мувач: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, тел. 
(0372) 58-47-24, факс (0372) 58-48-59. Мета проведення незалежної 
оцінки: передача в оренду.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів): 1 од. (частина горища площею 6,5 м2 та частина 
даху площею 3,5 м2 будівлі наукової бібліотеки (літ. А-АІ).

Балансова залишкова вартість основних засобів: 1 911,23 грн. ста-
ном на 31.08.2015.

Розмір земельної ділянки: 0,4816 га, розмір земельної ділянки під 
об’єктом оренди пропорційний площі будівлі.

Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Україн-
ки, 23.

Цільове призначення земельної ділянки: 03.02 – для обслуговування 
будівель (державний акт на право постійного користування земельною 
ділянкою серія І-ЧВ № 001525 від 22.12.2000).

Правовий режим земельної ділянки: право постійного користу-
вання.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація від-
сутня.

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

дата оцінки – 31.08.2015.
� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення 

(1-43) площею 5,8 м2 першого поверху будівлі вокзалу (літ. а) 
станції вадул-сірет. Місцезнаходження об’єкта: Чернівецька обл., 
Глибоцький р-н, с. Черепківці, вул. Привокзальна, 3а. Балансоутри-
мувач: ВП «Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд 
№ 4» ДТГО «Львівська залізниця», тел. (0372) 59-26-22, факс (0372)  
59-26-22. Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об-
ліком (основних засобів): 1 од. (нежитлове вбудоване приміщення 
(1-43) площею 5,8 м2 першого поверху будівлі вокзалу (літ. А) станції 
Вадул-Сірет).

Балансова залишкова вартість основних засобів: 23 981,39 грн. 
станом на 31.08.2015.

Розмір земельної ділянки: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл., Глибоць-

кий р-н, с. Черепківці, вул. Привокзальна, 3а.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація від-

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

дата оцінки – 31.08.2015.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 

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

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

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

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

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

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 
до Положення); копія установчого документа претендента; копії ква-
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі 
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про 
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залу-
чено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами (у тому 
числі тих, що працюють за сумісництвом); копія сертифіката суб’єкта 
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна 
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості 
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особисто-
го досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та 
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі 
подібного майна, тощо).

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

Конкурсну документацію слід подавати до відділу персоналу та ор-
ганізаційного забезпечення РВ ФДМУ по Чернівецькій області (вул. Л. 
Кобилиці, 21а, м. Чернівці, каб. 5) до 16.45 30.10.2015.

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

конкурс відбудеться 5 листопада 2015 р. о 10.00 у рв фдму 
по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. кобилиці, 
21а. телефон для довідок (0372) 55-44-84.

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 Площа, 

м2 
Балансо-
утримувач

Місцезнаходження 
об’єкта

Дата 
оцінки

1 Нежитлові приміщення 
будівлі майстерні та будівлі 
ангару № 1

296,3;
551,2

Чернігівський 
національний 
технологічний 
університет

Чернігівська обл., 
Чернігівський р-н, 
с. Деснянка

31.10.15

2 Частина нежитлового при-
міщення на першому поверсі 
будівлі учбового корпусу

3,63 Прилуцький 
агротехнічний 
коледж

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

31.10.15

Продовження таблиці

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2 
Балансо-
утримувач

Місцезнаходження 
об’єкта

Дата 
оцінки

3 Нежитлове приміщення 
будівлі відділення поштового 
зв’язку

45,7 Чернігівська 
дирекція УДППЗ 
«Укрпошта»

Чернігівська обл., 
смт Ріпки, вул. Свято-
миколаївська, 67

31.10.15

4 Нежитлові приміщення бу-
дівлі відділення поштового 
зв’язку

28,6 Чернігівська 
дирекція УДППЗ 
«Укрпошта»

Чернігівська обл., Бо-
бровицький р-н, с. Піс-
ки, вул. Тичини, 37

31.10.15

5 Нежитлове приміщення на 
першому поверсі будівлі 
колишнього навчального 
корпусу

71,04 Прилуцький про-
фесійний ліцей 
Чернігівської 
області

17500, Чернігівська 
обл., м. Прилуки, 
вул. Київська, 337

31.10.15

Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей 
оренди.

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

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

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцін-
ки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документа-
ми оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі 
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності; досвіду суб’єкта оціноч-
ної 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.

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

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

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 
29.08.2011 № 1270); копія установчого документа претендента; копії  
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному скла-
ді 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 оці-
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна 
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості 
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особисто-
го досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та 
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі 
подібного майна, тощо).

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

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

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

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

м. київ
інформація 

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

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

Назва об’єкта 
оцінки

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

дата оцінки
1 Частина даху 4,0 м. Київ, вул. Фізкуль-

тури, 1
Національний універси-
тет фізичного виховання  
і спорту України

31.10.15

2 Частина нежитлово-
го приміщення

1,0 м. Київ, просп. Ака-
деміка Глушкова, 3

ДП «Київпассервіс» 31.10.15

3 Частина нежитлово-
го приміщення

1,0 м. Київ, пл. Т. Шев-
ченка, 2

ДП «Київпассервіс» 31.10.15

4 частина нежитлово-
го приміщення

1,0 м. Київ, просп. Гага-
ріна, 1

ДП «Київпассервіс» 31.10.15

5 Частина нежитлово-
го приміщення

2,0 м. Київ, просп. На-
уки, 1/2

ДП «Київпассервіс» 31.10.15

6 Нежитлове при-
міщення

15,0 м. Київ, вул. Політех-
нічна, 35

НТУУ «Київський політех-
нічний інститут»

31.10.15

7 Нежитлове при-
міщення

145,6 м. Київ, вул. Б. Грін-
ченка, 1

ДП «Спецагро» 31.10.15

8 Нежитлове при-
міщення

912,2 м. Київ, вул. Василь-
ківська, 1

ДП «Національний центр 
Олександра Довженка»

31.10.15

9 Нежитлове при-
міщення

23,0 м. Київ, вул. Б. Грін-
ченка, 1

ДП «Спецагро» 31.10.15

� 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.
№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2 

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Дата 

оцінки
1 Частина нежитло-

вого приміщення
4,6 м. Київ, просп. Пе-

ремоги, 34
Національний медичний універ-
ситет ім. О. О. Богомольця

31.10.15

2 Частина нежитло-
вого приміщення

4,0 м. Київ, вул. Пуш-
кінська, 22

Національний медичний універ-
ситет ім. О. О. Богомольця

31.10.15

3 Частина даху 10,0 м. Київ, вул. Інсти-
тутська, 4

ДП «Готель «Україна» 31.08.15

4 Нежитлове при-
міщення

43,1 м. Київ, вул. Акаде-
міка Янгеля, 20

НТУУ «Київський політехнічний 
інститут»

31.10.15

5 Нежитлове при-
міщення

357,9 м. Київ, вул. Пиро-
гова, 6а, літ. А

Генеральна дирекція з об-
слуговування іноземних пред-
ставництв

31.08.15

6 Частина нежитло-
вого приміщення

2,0 м. Київ, вул. Виш-
городська, 85а

Лікарня з поліклінікою ГУ МВС 
України в Київській області

30.09.15

7 Нежитлове при-
міщення

18,0 м. Київ, вул. Інду-
стріальна, 3

ДП виробничого об’єднання 
«Київприлад»

30.09.15

8 Нежитлове при-
міщення

22,5 м. Київ, вул. По-
льова, 38

НТУУ «Київський політехнічний 
інститут»

31.07.15

9 Частина нежитло-
вого приміщення

1,0 м. Київ, 
вул. М. Раско-
вої, 15

Державний інститут комплек-
сних техніко-економічних до-
сліджень

30.11.15

10 Частина нежитло-
вого приміщення

1,0 м. Київ, вул. Мета-
лістів, 7

НТУУ «Київський політехнічний 
інститут»

30.09.15

11 Частина нежитло-
вого приміщення

2,0 м. Київ, просп. 
Червонозоря-
ний, 10

Київський національний універ-
ситет будівництва та архітектури

30.11.15

12 Частина нежитло-
вого приміщення

2,0 м. Київ, вул. Волин-
ська, 11/14

Київський національний універ-
ситет будівництва та архітектури

30.11.15
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ОГОЛОШеННЯ ПРО НАМІР ПеРеДАТИ ДеРЖАВНе МАЙНО В ОРеНДУ

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

о р е н Д а

вінницька обЛасть
огоЛоШення  

орендодавця – рв фдму по вінницькій області про намір передати в оренду об’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 охорони 
здоров’я України

02010669, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пиро-
гова, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, тел. (0432) 57-08-67

Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого 
приміщення на першому поверсі гуртожитку № 1 (літ. А)

02010669.1.ААААКК870 м. Вінниця, вул. Бло-
ка, 32

4,0 27 051,00 1 рік Надання побутових послуг (для 
розміщення пральних машин)

2 Міністерство охорони 
здоров’я України

02010669, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пиро-
гова, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, тел. (0432) 57-08-67

Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого 
приміщення на першому поверсі гуртожитку № 3 (літ. А)

02010669.1.ААААКК871 м. Вінниця, вул. Бло-
ка, 30

4,0 27 051,00 1 рік Надання побутових послуг (для 
розміщення пральних машин)

3 Міністерство охорони 
здоров’я України

02010669, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пиро-
гова, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, тел. (0432) 57-08-67

Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого 
приміщення на другому поверсі гуртожитку № 4 (літ. А)

02010669.1.ААААКК872 м. Вінниця, вул. Бло-
ка, 34

4,0 26 956,00 1 рік Надання побутових послуг (для 
розміщення пральних машин)

4 Міністерство охорони 
здоров’я України

02010669, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пиро-
гова, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, тел. (0432) 57-08-67

Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого 
приміщення на першому поверсі гуртожитку № 5 (літ. А)

02010669.1.ААААКК873 м. Вінниця, вул. 40-
річчя Перемоги, 60

4,0 26 945,00 1 рік Надання побутових послуг (для 
розміщення пральних машин)

5 Міністерство охорони 
здоров’я України

02010669, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пиро-
гова, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, тел. (0432) 57-08-67

Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого 
приміщення на першому поверсі гуртожитку № 6 (літ. А)

02010669.1.ААААКК874 м. Вінниця, вул. 40-
річчя Перемоги, 58а

4,0 26 632,00 1 рік Надання побутових послуг (для 
розміщення пральних машин)

6 Міністерство охорони 
здоров’я України

02010669, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пиро-
гова, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, тел. (0432) 57-08-67

Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого 
приміщення у вестибулі на першому поверсі двоповерхо-
вої прибудови до головного корпусу (літ. А)

– м. Вінниця, Хмель-
ницьке шосе, 104

16,0 109 560,00 2 роки 11 місяців Здійснення торгівлі продоволь-
чими товарами, крім товарів 
підакцизної групи

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21100, м. вінниця, вул. гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, 
факс 56-24-84, рв фдму по вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох  
і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

дніПроПетровська обЛасть
огоЛоШення 

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

21910232, Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж,  
м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, 18, тел. (056) 770-81-81

Нежитлові вбудовані 
приміщення

21910232.7.ОРИЖГМ004 м. Дніпропетровськ, 
вул. Шмідта, 18

60,1 421 188,00 2 роки 11 місяців Розміщення курсів з навчання водіїв автомобілів (49,11 м2 – по-
годинне використання, 10,99 м2 – постійне використання)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. дніпропетровськ, вул. центральна, 6, рв фдму по дніпропетров-
ській 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 орендо-
давець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

донецька обЛасть
огоЛоШення 

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий  
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Державна ветеринарна та  
фітосанітарна служба України 

00694267, Краматорська міська державна лікарня ветеринарної медицини, 84302, 
Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шадринська, 33, тел. (0626) 41-33-65 

Нежитлові вбудовані приміщення (61,7 м2) та час-
тина коридору (6,7 м2) першого поверху будівлі 

00694267 Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Шадринська, 33 

68,4 119 289,23  
станом на 31.07.2015

2 роки 360 днів Розміщення ветери-
нарної клініки 

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

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 можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти  
і науки України

02070849, Запорізький національний технічний університет, 69063, 
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, тел. (061) 764-25-06

Частина нежитлового приміщення № 240 першого поверху будівлі 
головного учбового корпусу літ. А-3-4, А3-2, А4, А5 

02070849.2.АААККД923 м. Запоріжжя, вул. Жу-
ковського, 64

2,0 7 204,00 2 роки 364 дні Розміщення термінала 
самообслуговування

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

Луганська обЛасть
огоЛоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти  
і науки України

25056616, Відокремлений підрозділ «Лисичанський педагогічний 
коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка», 93108, Луганська обл., м. Лиси-
чанськ, вул. Героїв Сталінграда, 21 

Частина нежитлового приміщення загальною площею 7,5 м2 
на першому поверсі одноповерхової будівлі їдальні (інв. 
№ 10310002) 

– 93108, Луганська обл., м. Лиси-
чанськ, вул. Героїв Сталінграда, 21 

7,5 10 300,00  
станом на 31.08.2015

2 роки 364 дні Розміщення буфету у на-
вчальному закладі

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м. сєверодо-
нецьк, вул. Леніна, 32а, рв фдму по Луганській 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».

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 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти  
і науки України

02545614, Державний навчальний заклад «Львівське вище професійне училище 
технологій та сервісу», 79008, м. Львів, вул. Кривоноса, 18, тел. (032) 276-58-00

Частина даху п’ятиповерхової 
будівлі гуртожитку

02545619.1.УАЕМРР241 м. Львів, вул. Кри-
воноса, 18а

50,0 236 375,00 
станом на 31.07.2015

2 роки 364 дні Розміщення обладнання оператора телекомунікацій, 
який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 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 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».

ПоЛтавська обЛасть
огоЛоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство внутрішніх 
справ України

08733819, Медичний реабілітаційний центр МВС України «Миргород», 
37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Українська, 60, тел. 4-68-91

Нежитлове примі-
щення котельні

08733819.1.АААДЖЛ988 Полтавська обл., м. Миргород, 
вул. Українська, 60 

413,0 861 000,00 2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна (розмі-
щення котельного обладнання)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви по-
даються 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».

Чернівецька обЛасть
огоЛоШення  

орендодавця – рв фдму по Чернівецькій 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 охорони 
здоров’я України 

02010971, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний універ-
ситет», 58002, м. Чернівці, пл. Театральна, 2, тел. (0372) 55-37-54

Приміщення першого поверху будівлі 
гуртожитку № 3 (літ. А)

02010971.1.ААААЛБ249 м. Чернівці, вул. Чор-
номорська, 13

39,2 475 376,00 1 рік Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів 
підакцизної групи, у навчальному закладі

Документи приймаються до 12.30 9 листопада 2015 р. за адресою: 
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяль-

ності, проведеного 05.10.2015, переможцем конкурсу щодо ви-
значення ринкової вартості державного пакета акцій приватного 
акціонерного товариства «М-Cервіс» у кількості 14 854 332 шт., 
що становить 20,391 % статутного капіталу товариства, з метою 
його приватизації шляхом продажу за грошові кошти визнано ПП 
«Оцінювач».

Продовження рубрики на стор. 7

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

заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія 
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних докумен-
тів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено 
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмо-
ві згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до 
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оці-
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна 
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості 
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особисто-
го досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та 

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

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

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

конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. 
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, який відбудеться 13 листопада 2015 р.».

конкурс відбудеться 13 листопада 2015 р. об 11.00 у рв фдму 
по м. києву за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для 
довідок 281-00-32.

ð
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ІНФОРМАЦІЯ РеГІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛеНЬ ФДМУ

Харківська обЛасть
інформація 

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

� І. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. 87-1 
(3,1 м2), частина кімн. 87-2 (1,8 м2), кімн. 87-3 (1,3 м2), кімн. 87-5 
(24,2 м2) у підвалі 11-поверхового житлового будинку, реєстро-
вий № 02071180.1.двгЛЛд192, інв. № 1032000233, загальною 
площею 30,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 74, що пере-
бувають на балансі Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут».

Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну 
оцінку, на 29.07.15 становить 108 500,00 грн. без ПДВ.

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 

використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за 
базовий місяць оренди – вересень 2015 року, яка без урахуван-
ня Пдв становить 545,03 грн. при орендній ставці 6 %, виходячи з 
ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому 
орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.

2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення буфету, що 
не здійснює продаж товарів підакцизної групи.

3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призна-
ченням згідно з договором оренди.

4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. про-
типожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.

5. Під час визначення переможця конкурсу перевага буде надана 
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату 
за базовий місяць оренди за інших рівних умов.

6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за ви-
конану незалежну оцінку замовникові оцінки протягом 7 календарних 
днів з моменту оголошення його переможцем конкурсу під час відкри-
того засідання конкурсної комісії.

7. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди про-
тягом 20 календарних днів з моменту оголошення його переможцем 
конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії з підписанням 
протоколу переможцем конкурсу.

8. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше ви-
користання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до 
чинного законодавства.

9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
� ІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. 23, 

23а, 23б, 23в, 24а, 25а, IV, IV-а, IV-б, 32 на першому поверсі 
4-поверхової будівлі учбового корпусу, інв. № 10310001, літ. а-4, 
реєстровий номер 4388, пам’ятка архітектури, загальною пло-
щею 109,9 м2 за адресою: м. Харків, пров. Плетнівський, 5, що пере-
буває на балансі Харківського інституту фінансів УДУФМТ.

Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну 
оцінку, на 29.07.15 становить 584 000,00 грн. без ПДВ.

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 

використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за 
базовий місяць оренди – вересень 2015 року, яка без урахуван-
ня Пдв становить 1 955,75 грн. при орендній ставці 4 %, виходячи з 
ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому 
орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.

2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення їдальні, що не 
здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі.

3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призна-
ченням згідно з договором оренди.

4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. про-
типожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.

5. Під час визначення переможця конкурсу перевага буде надана 
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату 
за базовий місяць оренди за інших рівних умов.

6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за ви-
конану незалежну оцінку замовникові оцінки протягом 7 календарних 
днів з моменту оголошення його переможцем конкурсу під час відкри-
того засідання конкурсної комісії.

7. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди про-
тягом 20 календарних днів з моменту оголошення його переможцем 
конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії з підписанням 
протоколу переможцем конкурсу.

8. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше ви-
користання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до 
чинного законодавства.

9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної ко-

місії такі документи: 
1) заяву про участь у конкурсі (у т. ч. обов’язково зазначити поштову 

адресу з індексом та контактний номер телефону претендента);
2) конкурсні пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім роз-

міру орендної плати;
3) відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження 

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

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

Конкурс буде проведено у приміщенні РВ ФДМУ по Харківській об-
ласті на 14-й календарний день з дня опублікування інформаційного 
повідомлення про проведення конкурсу в газеті «Відомості привати-
зації» за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18.

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

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

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

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

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

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

ПІДСУМКИ
інформація 

рв фдму по волинській області про підсумки конкурсу  
з використанням відкритості пропонування розміру  

орендної плати за принципом аукціону на право 
укладення договору оренди нерухомого державного  

майна, що відбувся 12.10.2015
За результатами конкурсу на право оренди об’єкта державної 

власності – котельні площею 72,0 м2 за адресою: Волинська обл., смт 
Маневичі, вул. Карла Маркса, 48, що обліковується на балансі Мане-
вицького професійного ліцею, переможцем визнано ТзОВ «Європей-
ська теплоенергетична компанія «ЕКОТЕПЛО».

інформація 
рв фдму по житомирській області про підсумки  

конкурсу на право укладення договору оренди 
Переможцем конкурсу на право оренди нерухомого державного 

майна – частини нежитлового приміщення площею 5,0 м2 технічного 
поверху будівлі гуртожитку, що перебуває на балансі Житомирсько-
го технологічного коледжу та знаходиться за адресою: м. Житомир, 
вул. Котовського, 19, реєстровий номер 00275926.1.АААБИВ161, ви-
знано фізичну особу – підприємця Довгого А. С.

ОГОЛОШеННЯ ПРО ПРОВеДеННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРеНДИ МАЙНА

Продовження таблиці

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

2 Міністерство охорони 
здоров’я України 

02010971, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний універ-
ситет», 58002, м. Чернівці, пл. Театральна, 2, тел. (0372) 55-37-54

Приміщення (1-4) на першому по-
версі будівлі гуртожитку № 2 (літ. А)

02010971.1.ААААЛБ248 м. Чернівці, вул. Чор-
номорська, 15а

 28,1 340 767,00 1 рік Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів 
підакцизної групи, у навчальному закладі

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. кобилиці, 21а, рв фдму по Чернівець-
кій області, контактний телефон 55-42-35. 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».

Чернігівська обЛасть
огоЛоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство молоді 
та спорту України

36430503, Державне підприємство «Олімпійський навчально-спортивний центр «Чернігів», 
14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 61, тел.: (0462) 65-12-05, 93-73-24 

Нежитлове приміщення першого по-
верху двоповерхової адмінбудівлі 

36430503.1.ТЖФКДЖ042 м. Чернігів, вул. Шев-
ченка, 61

11,67 42 623,89 2 роки 364 дні Розміщення офіса

2 Державна казначей-
ська служба України

37982090, Управління Державної казначейської служби України у Бахмацькому районі Чернігівської 
області, 16500, Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Жовтнева, 31, тел.: (04635) 5-30-13, 5-30-19

Нежитлове приміщення на першому 
поверсі двоповерхової адмінбудівлі 

37982090.1.ПГЮБГС047 Чернігівська обл., м. Бах-
мач, вул. Жовтнева, 31

19,0 32 991,58 2 роки 364 дні Розміщення магазину не-
продовольчих товарів 

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. миру, 43, рв фдму по Чернігівській 
області, тел. (0462) 77-44-95, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних). Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місце-
знаходження 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».

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

Продовження. Початок рубрики на стор. 2

ПІДСУМКИ
інформація 

рв фдму по вінницькій області про підсумки конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів  

державної власності, що відбувся 30.09.2015
За результатами конкурсу переможцями визнано:
по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих примі-

щеннях загальною площею 16,3 м2 на першому поверсі 9-поверхового  
адміністративного корпусу (літ. А), що перебувають на балансі Вінниць-
кої об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління 
ДФС у Вінницькій області, за адресою: 21027, м. Вінниця, вул. 30-річчя 
Перемоги, 21 – ФОП Шумську О. І., м. Вінниця;

по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих примі-
щеннях загальною площею 25,0 м2 на першому поверсі 3-поверхового  
адміністративного корпусу (літ. АІ), що перебувають на балансі Вінниць-
кої об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління 
ДФС у Вінницькій області, за адресою: 21027, м. Вінниця, вул. 30-річчя 
Перемоги, 21 – ФОП Шуткевича В. Є., м. Вінниця; 

по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих примі-
щеннях загальною площею 17,0 м2 на першому поверсі 12-поверхової 
адмінбудівлі (літ. А) з підвалом, що перебувають на балансі Головного 
управління статистики у Вінницькій області, за адресою: 21036, м. Він-
ниця, вул. Хмельницьке шосе, 15 – ТОВ «Подільський центр судових 
експертиз», м. Вінниця;

по об’єкту державної власності – частині нежитлового вбудованого 
приміщення площею 5,5 м2 у вестибулі двоповерхової адміністративної 
будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Управління державної автомо-
більної інспекції УМВС України у Вінницькій області, за адресою: 21100, 
м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24 – ФОП Шевчук О. А., м. Вінниця; 

по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщен-
нях загальною площею 110,7 м2 на першому поверсі п’ятиповерхового 
адмінбудинку (літ. А), що перебувають на балансі Державного підпри-
ємства «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут зем-
леустрою», за адресою: 21027, м. Вінниця, вул. Келецька, 63 – ФОП 
Могозіну О. Л., м. Вінниця;

по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих примі-
щеннях загальною площею 90,0 м2 на першому поверсі 2-поверхової 
адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Головного 
управління статистики у Вінницькій області, за адресою: 24400, Він-
ницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Миколаєнка, 21 – ТОВ 
фірму «Медінтеграція», м. Вінниця;

по об’єкту державної власності – нежитловому вбудованому примі-
щенню площею 16,1 м2 на першому поверсі 4-поверхового навчального 
корпусу № 3 (літ. Ж), що перебуває на балансі Вінницький національний 
аграрний університет, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3а 
– ФОП Реверу О. А., м. Вінниця;

по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщен-
нях загальною площею 58,7 м2 на першому поверсі адміністративної бу-
дівлі (літ. Ф) з підвалом та прибудовою, що перебувають на балансі Дер-
жавного науково-виробничого підприємства «Геосистема», за адресою: 
21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25 – ФОП Новікову Л. Г., м. Вінниця;

по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщен-
нях загальною площею 88,4 м2 на 3-му поверсі адміністративної будівлі 
(літ. Ф) з підвалом та прибудовою, що перебувають на балансі Держав-
ного науково-виробничого підприємства «Геосистема», за адресою: 
21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25 – ФОП Попову А. А., м. Вінниця;

по об’єкту державної власності – нежитлових вбудованих приміщен-
нях загальною площею 70,3 м2 на 3-му поверсі адміністративної будівлі 
(літ. Ф) з підвалом та прибудовою, що перебувають на балансі Держав-
ного науково-виробничого підприємства «Геосистема», за адресою: 
21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25 – ФОП Остренюк Л. В., м. Вінниця.

інформація 
рв фдму по Закарпатській області про підсумки конкурcу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки майна, що відбувся 17.09.2015

Для проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності:
частини приміщення (поз. 44) площею 24,0 м2 на підвальному по-

версі будівлі адмінкорпусу (літ. А-АІ), місцезнаходження об’єкта: Закар-
патська обл., м. Мукачеве, вул. Матросова, 32, переможцем конкурсу 
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В.;

асфальтобетонних площадок поблизу корпусу майстерні (літ. Г-ГІ-
ГІІ) площею 500,0 м2 та поблизу прохідної на базу (літ. К) площею 
500,0 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Мукачівський 
р-н, с. Ракошино, вул. Бенедиківська, 11, переможцем конкурсу визна-
но суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г.;

частини вбудованого приміщення (вестибуля) площею 2,5 м2 пер-
шого поверху будівлі Бv Української алергологічної лікарні, місцезна-
ходження об’єкта: Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Солотвино, 
вул. Терека, 42, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної ді-
яльності – ТОВ «Байт».

інформація 
рв фдму по Закарпатській області про підсумки конкурcу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки майна, що відбувся 17.09.2015

Для проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності:
частини даху площею 20,45 м2 поліклінічного відділення літ. А 

та частини облаштованої площадки площею 11,25 м2, місцезнахо-
дження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Великокам’яна, 
10, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП 
«Експерт-Центр»;

частини даху локомотивно-ремонтного депо площею 25,0 м2 цеху 
(літ. А) та частини даху виробничої будівлі площею 11,5 м2 майстерні 

(літ. АІ), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Чоп, вул. Де-
повська, 1б, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяль-
ності – ПП «Експерт-Центр»;

частини вбудованого складу площею 65,0 м2, розташованої в од-
ноповерховій цегляній будівлі пакгауз-складу станції Тересва, місцез-
находження об’єкта: Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Тересва, 
вул. Терешкової, б/н, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної 
діяльності ТОВ «Байт».

інформація 
рв фдму по івано-франківській області про підсумки конкурсу 

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 16.09.2015

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2
Адреса об’єкта 

оцінки
Переможець 

конкурсу – СОД
1 Частина приміщення адміністративного 

лабораторно-виробничого корпусу, що 
перебуває на балансі Івано-Франківського 
обласного управління водних ресурсів 

174,9 м. Івано-Франківськ, 
вул. Сахарова, 23а

ТзОВ «Інвес-
тиційна група 
«Захід»

2 Замощений майданчик, що перебуває на 
балансі Рогатинського державного аграр-
ного коледжу 

33,2 Івано-Франківська 
обл., м. Рогатин, 
вул. Шашкевича, 61

ФОП Тарно-
польський А. П.

інформація 
рв фдму по івано-франківській області про підсумки конкурсу 

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 23.09.2015

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

оцінки
Переможець 

конкурсу – СОД
1 Приміщення (кімната № 19) на друго-

му поверсі адміністративної будівлі, 
що перебуває на балансі Головного 
управління статистики в Івано-
Франківській області 

19,3 (у тому 
числі корисна 

– 16,3)

Івано-Франківська 
обл., м. Тлумач, 
вул. Січових 
Стрільців, 4

ТОВ «АКР-
Консалт»

2 Приміщення першого повер-
ху адмінбудівлі, що перебуває на 
балансі УДППЗ «Укрпошта» в особі 
Івано-Франківської дирекції УДППЗ 
«Укрпошта» 

56,4 (кімн. 1 – 
10,6 м2, № 2 

– 14,8 м2, № 3 
– 10,6 м2, № 4 

– 20,4 м2)

Івано-Франків ська 
обл., Снятинський 
р-н, м. Снятин, 
вул. Лотоцько-
го, 25

ТОВ «АКР-
Консалт»

3 Визначення розміру збитків, що при-
звели до завдання майнової шкоди по 
захисній споруді цивільної оборони 
– сховищу № 32066, введеному в екс-
плуатацію в 1975 році, розрахованому 
на 900 осіб, що не включено до ста-
тутного капіталу ВАТ «Агромаш», але 
перебуває на його балансі

606,0 м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Висо-
чана, 18

Конкурс не від-
бувся у зв’язку 
з тим, що не на-
дійшло жодної 
заяви від СОД 
для участь у 
конкурсі

ð
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Зам. 5578

України у Чортківському районі Тернопільської області, за адресою: 
вул. С. Бандери, 20, м. Чортків, Тернопільська обл.;

частини приміщення під літ. «А» (магазин) загальною площею 
112,5 м2 за адресою: вул. Шевченка, 105, с. Пишківці, Бучацький р-н, 
Тернопільська обл. визнано ТОВ фірму «Гудвіл».

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта – частини зовнішнього фа-
саду адміністративної будівлі площею 76,07 м2, реєстровий номер 
33866581.1.ШИВУИЮ039, що перебуває на балансі Департамен-
ту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної  
адміністрації, за адресою: вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль 
визнано ТОКП «Експерт».

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 24.09.2015
Будівля Каземат-лабораторії загальною площею 59,0 м2, що пе-

ребуває на балансі НІАЗ «Кам’янець», за адресою: Хмельницька обл., 
м. Кам’янець-Подільський, вул. Замкова, 3. Конкурсною комісією при-
йнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – ПП 
«Консалтінг Сервіс».

Вбудоване приміщення та частина приміщення спільного корис-
тування загальною площею 74,3 м2 на другому поверсі адмінбудівлі, 
що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служ-
би України у Полонському районі Хмельницької області, за адресою: 
Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Л. Українки, 101. Конкурсною ко-
місією прийнято рішення про укладення договору з переможцем кон-
курсу – ПП «Агентство нерухомого майна «Гудвіл».

інформація 
рв фдму по Черкаській області про підсумки конкурсу  

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

об’єктів, щр відбувся 24.09.2015

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки
Балансо-
утримувач Да

та
 

оц
ін

ки Переможець 
конкурсу – 

СОД
1 Нежитлове приміщен-

ня будівлі магазину, 
літ. И-1

22,42 Черкаська обл., 
м. Золотоноша, 
вул. Шевченка, 137

Черкаська філія 
Концерну «Війсь-
кторгсервіс» 31

.0
8.

15 СОД  
Дра- 
ник Г. В.

2 Частина приміщень 
шостого поверху

41,6 м. Черкаси, 
вул. Одеська, 8

ДП «Науково-
дослідний інсти-
тут «Акорд» 31

.0
8.

15 СОД  
Дра- 
ник Г. В.

3 Частина нежитлових 
приміщень операційної 
зали будівлі відділення 
поштового зв’язку

2,0 Черкаська обл., 
м. Жашків, вул. Ле-
ніна, 35

ЧД УДППЗ  
«Укрпошта»

31
.0

8.
15 ПП Борей- 

ко В. А.

4 Частина нежитлових 
приміщень

23,1 Черкаська обл., 
м. Жашків, вул. Ко-
стромська, 17

Управління агро-
промислового 
розвитку Жаш-
ківської РДА 31

.0
8.

15 ПП Борей- 
ко В. А.

5 Нежитлове приміщення 
будівлі кондитерського 
цеху літ. Б

320,4 Черкаська обл., 
м. Умань, вул. Ко-
марова, 7б

Черкаська філія 
Концерну «Війсь-
кторгсервіс» 31

.0
8.

15 ПП Борей- 
ко В. А.

6 Об’єкт державної власності 
групи А – єдиний майновий 
комплекс державного підпри-
ємства «Ватутінське вантажно-
транспортне управління»

20254, Черкаська обл., 
м. Ватутіне, вул. Лейтенанта 
Кривошеї, 113

Аукціон

31
.0

8.
15

ПП «Оціню-
вач»

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 24.09.2015
Відповідно до п. 3.2. Положення про конкурсний відбір суб’єктів 

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

нежитлового приміщення (1-26) площею 11,6 м2 будівлі службового 
блоку (літ. А-І) МАПП «Росошани» за адресою: Чернівецька обл., Кель-
менецький р-н, с. Росошани, вул. Центральна, 191, що перебуває на 
балансі Державної фіскальної служби України та у користуванні (опера-
тивному управлінні) Чернівецької митниці ДФС, з метою продовження 
терміну дії договору оренди з фізичною особою – підприємцем Читайло 
Валентиною Василівною;

нежитлового приміщення (1-20) площею 10,3 м2 першого повер-
ху будівлі КПП (літ. А) за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, 
с. Тереблече, вул. Головна, 2к, що перебуває на балансі Державної 
фіскальної служби України та у користуванні (оперативному управлін-
ні) Чернівецької митниці ДФС, 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 23.09.2015

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлових приміщень 
площею 31,5 м2 четвертого поверху (кімн. 400, 401) дев’ятиповерхової 
адмінбудівлі, що перебувають на балансі Державного підприємства «Чер-
нігівський державний центр науки, інновацій та інформатизації», за адре-
сою: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39 визнано ПП «Десна-Експер-М».

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлового при-
міщення загальною площею 11,67 м2 першого поверху двоповерхо-
вої адмінбудівлі, що перебуває на балансі Державного підприємства 
«Олімпійський навчально-спортивний центр «Чернігів», за адресою: 
м. Чернігів, вул. Шевченка, 61 визнано ПП «Аксіома».

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлового приміщен-
ня площею 19,0 м2 на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі, що 
перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби Укра-
їни у Бахмацькому районі Чернігівської області, за адресою: Чернігівська 
обл., м. Бахмач, вул. Жовтнева, 31 визнано ТОВ «Центр нерухомості».

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлово-
го приміщення будівлі відділення поштового зв'язку площею 3,2 м2, 
що перебуває на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», 
за адресою: Чернігівська обл., смт Куликівка, вул. Щорса, 59 визнано 
ТОВ «Центр нерухомості».

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлово-
го приміщення будівлі відділення поштового зв'язку площею 3,2 м2, 
що перебуває на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», 
за адресою: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Червона площа, 9 визна-
но ПП «Аксіома».

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлово-
го приміщення будівлі відділення поштового зв'язку площею 3,0 м2, 
що перебуває на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», 
за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 166 визнано 
ПП «Десна-Експерт-М».

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового 
приміщення будівлі відділення поштового зв'язку площею 2,9 м2, що 
перебуває на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за 
адресою: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Комсомольська, 30а 
визнано ПП «Десна-Експерт-М».

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 24.09.2015
1. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення 

площею 4,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національ-
ний університет залізничного транспорту ім. Академіка В. Лазаряна. 
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2. Переможець – ФОП 
Кушнєрова Л. О.

2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 69,6 м2. 
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпропе-
тровськ, вул. Малиновського, 76. Переможець – ТОВ «АвтоМаркет».

3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною пло-
щею 23,25 м2. Балансоутримувач: Криворізький коледж економіки та 
управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
ім. В. Гетьмана». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37. Переможець 
– ТОВ «Мамульчик І К».

4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною пло-
щею 968,4 м2. Балансоутримувач: ДП «Придніпровська залізниця». 
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Привокзальна, 3а. Переможець – 
ФОП Данильченко В. В.

5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною 
площею 16,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Укрдіпромез». Адреса: м. Дні-
пропетровськ, вул. Набережна ім. В. І. Леніна, 17. Переможець – ТБ 
Універсал.

6. Назва об’єкта: частини нежитлового вбудованого приміщення 
загальною площею 70,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Криворізький 
державний цирк». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду, 10. Пе-
реможець – ФОП Воротеляк Е. Е.

7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною пло-
щею 100,0 м2 та будівля загальною площею 21,3 м2. Балансоутримувач: 
ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Малиновсько-
го, 76. Переможець – ТОВ «Мегаліт Експерт».

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 24.09.2015
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 

здійснення незалежної оцінки майна визнано:
ТОВ багатопрофільну фірму «Консул ЛТД» (м. Житомир, вул. Вой-

кова, 3) по об’єкту – нежитлових приміщеннях буфету площею 46,6 м2 
на першому поверсі навчального корпусу № 3 (літ. А), що перебувають 
на балансі Житомирського державного університету ім. І.Франка, за 
адресою: м. Житомир, вул. Пушкінська, 42;

ПП «Україна-Експерт-Центр» (м. Житомир, вул. Котовського, 60, 
кв. 11) по об’єкту – нежитлових приміщеннях чайної площею 49,3 м2 
на першому поверсі будівлі № 1/489 (навчальний корпус № 5), що 
перебувають на балансі Державного університету телекомуніка-
цій, за адресою: м. Житомир, просп. Миру, 22, військове містечко  
№ 1;

фізичну особу – підприємця Бовкунова Юрія Опанасовича (м. Ко-
ростень, вул. Шолом-Алейхема, 49, кв. 50) по об’єкту – нежитлових 
приміщеннях площею 195,8 м2 на першому поверсі будівлі (літ. А, а, 
а1), що перебувають на балансі Державної установи «Житомирський 
обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України», за адре-
сою: Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. Шевченка, 45а.

інформація 
рв фдму по Закарпатській області про підсумки конкурсу 

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки майна, що відбувся 24.09.2015

Для проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності:
вбудованих приміщень (поз. 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15) загаль-

ною площею 51,9 м2 першого поверху адмінбудинку (літ. А), місце-
знаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Іршава, вул. Шевченка, 
37, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП 
«Експерт-Центр»;

вбудованого приміщення (поз. 19) площею 9,0 м2 (колишня частина 
приміщення залу очікування (поз. 18)) першого поверху будівлі вокзалу 
(літ. А) станції Батьово, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., 
Берегівський р-н, смт Батьово, вул. Вошут, 57, переможцем конкурсу 
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В.

інформація 
рв фдму по київській області про підсумки конкурсу  

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

оренди, що відбувся 24.09.2015
Частини нежитлових приміщень на 3-му поверсі термінала «D», а 

саме: приміщення № 3.1.4 загальною площею 3,6 м2 та приміщен-
ня № 3.1.29 загальною площею 4,15 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль-7, аеропорт, що перебувають на балансі ДП «Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль». Переможець – ФОП Чебаков О. І.

Нежитлова будівля загальною площею 103,8 м2 за адресою: Ки-
ївська обл., м. Чорнобиль, вул. Полупанова, 26а, що перебуває на 
балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат». Переможець – ФОП 
Гундарева А. О.

Частина привокзальної площі ст. Миронівка загальною площею 
7,0 м2 за адресою: м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 14, що пе-
ребуває на балансі Козятинського БМЕУ № 2 ДТГО «Південно-Західної 
залізниці». Переможець – ТОВ «Гарант-Експертиза».

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 24.09.2015
Вбудоване нежитлове приміщення площею 17,9 м2 на першому по-

версі п’ятиповерхової будівлі суспільно-побутового корпусу № 2 (інв. 
№ 10301008) за адресою: Луганська обл., м. Кремінна, просп. Леніна, 
1. Переможець конкурсу – ПП «Екорт».

Частини нежитлового приміщення загальною площею 7,5 м2 на 
першому поверсі одноповерхової будівлі їдальні (інв. № 10310002) за 
адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Героїв Сталінграда, 21. 
Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М.

інформація 
рв фдму по Херсонській області про підсумки конкурсу  

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

майна, що відбувся 24.09.2015
По об’єкту – частині нежитлового приміщення площею 3,0 м2 у бу-

дівлі Клубу моряків, що перебуває на балансі ДП «Херсонський мор-
ський торговельний порт», за адресою: м. Херсон, вул. Карла Маркса, 
3, переможець конкурсу – ПП «Фрістайл-плюс».

Продовження таблиці

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

оцінки
Переможець 

конкурсу – СОД
4 Визначення розміру збитків, що при-

звели до завдання майнової шкоди по 
захисній споруді цивільної оборони 
– сховищу № 32075, введеному в екс-
плуатацію в 1977 році, розраховано-
му на 1 350 осіб, що не включено до 
статутного капіталу ВАТ «Автоливмаш», 
але перебуває на його балансі

1 029,0 м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Юнос-
ті, 23

Конкурс не від-
бувся у зв’язку 
тим, що не на-
дійшло жодної 
заяви від СОД 
для участь у 
конкурсі

5 Визначення розміру збитків, що при-
звели до завдання майнової шкоди по 
захисній споруді цивільної оборони 
– сховищу № 32076, введеному в 
експлуатацію в 1983 році, розрахова-
ному на 900 осіб, що не включено до 
статутного капіталу ВАТ «Автоливмаш», 
але перебуває на його балансі

972,0 м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Юнос-
ті, 23

Конкурс не від-
бувся у зв’язку 
з тим, що не на-
дійшло жодної 
заяви від СОД 
для участь у 
конкурсі

IнформацIя 
рв фдму по кiровоградськiй області про підсумки конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  
до проведення незалежної оцінки, що відбувся 25.09.2015
Відповідно до п. 3.2 Положення про конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного май-
на України від 29.08.2011 № 1270, комісією щодо конкурсного відбору 
суб’єктів оціночної діяльності ухвалено рішення про укладення до-
говору для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди з ТОВ «АН 
ЕКСПЕРТ» по об’єктах оренди:

частині приміщення площею 6,0 м2 на другому поверсі адміністра-
тивної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Со-
борності України, 60, що перебуває на балансі Державної фіскальної 
служби України та в оперативному управлінні (користуванні) Долинської 
об’єднаної державної податкової інспекції;

нежитлових приміщеннях площею 50,92 м2 на першому поверсі 
будівлі поліклінічного відділення за адресою: Кіровоградська обл., Ма-
ловисківський р-н, смт Смоліне, вул. Казакова, 70, що перебувають на 
балансі Спеціалізованої медико-санітарної частини № 17.

інформація 
рв фдму по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 23.09.2015
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-

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

з ТзОВ «Термін-ЛТД» на проведення незалежної оцінки об’єкта 
оренди – нежитлових вбудованих приміщень котельні (приміщення 
№ 3, 4 площею 8,0 м2 та частина приміщення № 2 площею 137,0 м2) 
загальною площею 145,0 м2 на першому поверсі будівлі за адресою: 
м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 4;

з ТзОВ «Термін-ЛТД» на проведення незалежної оцінки об'єкта 
оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 36, 37, 41 загальною 
площею 108,0 м2 на першому поверсі 2 – 4-поверхової будівлі за адре-
сою: м. Львів, вул. Винниченка, 30.

інформація 
рв фдму по Полтавській області про підсумки конкурсу  

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

об’єктів оренди, що відбувся 24.09.2015
Переможцем конкурсу визнано:
фізичну особу – підприємця Старікова Олександра Вікторовича по 

об’єкту – частині нежитлового приміщення площею 27,3 м2. Місцезна-
ходження об’єкта: вул. Леніна, 36, м. Зіньків, Полтавська обл. Балансо-
утримувач: Полтавська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки: ви-
значення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди;

юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» по об’єкту 
– нежитлових вбудованих приміщеннях на першому поверсі будівлі ДНЗ 
«Полтавського вищого міжрегіонального професійного училища імені 
Героя Радянського Союзу Бірюзова С. С.» площею 14,3 м2. Місцезнахо-
дження об’єкта: вул. М. Бірюзова, 64а, м. Полтава. Балансоутримувач: 
ДНЗ «Полтавського вищого міжрегіонального професійного училища 
імені Героя Радянського Союзу Бірюзова С. С.». Мета оцінки: визна-
чення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди;

юридичну особу – Українську універсальну біржу по об’єкту – час-
тині нежитлового приміщення площею 14,2 м2. Місцезнаходження 
об’єкта: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, Полтавська обл. Балансо-
утримувач: ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». 
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії 
договору оренди.

інформація 
рв фдму по рівненській області про підсумки  

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
що відбувся 24.09.2015

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації – нежитло-
вого приміщення загальною площею 28,9 м2 у будівлі «Дім пасічника» 
літ. «А-1», що перебуває на балансі ТДВ «Плодорозсадник», за адре-
сою: м. Рівне, вул. Січових Стрільців (вул. Радгоспна), 24 визнано ПП 
«Експертбудсервіс».

інформація 
рв фдму по тернопільській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 24.09.2015
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлового приміщення 6-го 
поверху – кімн. 606 загальною площею 52,0 м2 за адресою: вул. Кня-
зя Острозького, 14, м. Тернопіль визнано Тернопільську торгово-
промислову палату.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлового приміщення пло-
щею 21,5 м2 на першому поверсі 5-поверхового гуртожитку № 1, що 
перебуває на балансі Тернопільського національного економічного уні-
верситету за адресою: вул. Львівська, 1, м. Тернопіль визнано фізичну 
особу – підприємця – суб’єкта оціночної діяльності – Білоус О. І.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлових приміщень (поз. 
5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17) загальною площею 224,6 м2 на першому по-
версі адмінбудинку, що перебувають на балансі Головного управління 
ДФС у Тернопільській області, за адресою: вул. Білецька, 1, м. Терно-
піль визнано ПП «Експерт-Центр».

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта – під’їзної залізничної колії 
станції Кременець загальною довжиною 1 800 м, реєстровий номер 
00907303.2.ААВАЖ019, що в процесі приватизації не увійшла до статут-
ного капіталу ВАТ «Кременецький міжрайпостач», але перебуває на його 
балансі, за адресою: вул. Березина (вул. Боженка), 77к, м. Кременець, 
Тернопільська обл. визнано ТОВ «ЕКФ «Орієнтир-Оцінка».

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

частини нежитлового приміщення (підвалу) загальною площею 
43,6 м2 (пам’ятки архітектури місцевого значення, охоронний № 73 М), 
що перебуває на балансі Управління державної казначейської служби 


