
ДоДаток До «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

офіційне видання фонду
державного майна україниЗасновано у вересні 1993 року

одесЬка оБЛасТЬ
інформація  

про повторний продаж за конкурсом з відкритістю пропонування 
ціни за принципом аукціону єдиного майнового комплексу 

державного підприємства «енергомонтажний поїзд  
№ 754» разом із земельною ділянкою

Назва об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного під-
приємства «Енергомонтажний поїзд № 754» разом із земельною ділянкою.

Адреса об’єкта приватизації: 65039, м. Одеса, вул. Семінарська, 15а.
Код об’єкта за ЄДРПОУ 01387828.
Вид діяльності підприємства: електромонтажні роботи, будівництво жит-

лових і нежитлових будівель, інші будівельно-монтажні роботи. 
Відомості про об`єкт приватизації: 
до складу ЄМК входять: контора за адресою: м. Одеса, вул. Семінар-

ська, 15а; виробнича база за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, 
смт Авангард, вул. Базова, 5.

Контора підприємства площею 147,2 м2 розташована в частині підваль-
них приміщень 5-поверхового житлового будинку. 

До складу виробничої бази ЄМК входять будівлі та споруди загальною 
площею 1 507,0 тис. м2, у тому числі: 

будівлі: контора – червоний куток (літ. А) загальною площею 129,7 м2, 
рік введення в експлуатацію – 1973, одноповерхова, дерев’яна каркасно-
щитова конструкція; гараж (літ. Б) загальною площею 391,2 м2, рік введення 
в експлуатацію – 1976, одноповерховий, кам’яний; склад цегляний (літ. В) 
загальною площею 184,1 м2, рік введення в експлуатацію – 1964; ґанок 
(літ. в) загальною площею 38,6 м2, рік введення в експлуатацію – 1973; навіс 
металевий (літ. Г) загальною площею 229,1 м2, рік введення в експлуатацію 
– 2008; цех-склад для побутових робіт кам’яний (літ. Д) загальною площею 
193,1 м2, рік введення в експлуатацію – 1989; склад РУХ-20 кам’яний (літ. Е) 
загальною площею 246,9 м2, рік введення в експлуатацію – 1964; ремонтна 
кам’яна (літ. Ж) загальною площею 325,6 м2, рік, введення в експлуатацію 
– 1976; навіс металевий (літ. З) загальною площею 216,1 м2, рік введення в 
експлуатацію – 2008; кузня кам’яна (літ. И) загальною площею 36,4 м2, рік 
введення в експлуатацію – 1964;

споруди: № 1 – 6: огорожа з воротами; мостіння; 
транспортні засоби, машини, обладнання, інвентар – 40 од. 
Майно підприємства розташовано на земельної ділянці 1,4305 га в ра-

йоні 7-го км Овідіопольської дороги, забезпечено під’їзними автошляхами, 
енергозабезпеченням, територія огороджена. 

Відомості про земельну ділянку: площа – 1,4305 га; кадастровий номер 
5123755200:02:002:0614; категорія земель: землі промисловості. 

Цільове призначення: для експлуатації та обслуговування виробничих 
об’єктів підприємства.

Обмеження та обтяження на земельну ділянку відсутні.
Основні показники діяльності підприємства.
Підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2014 року. Викиди та 

скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище підпри-
ємство не здійснює.

Статутний капітал становить 132,0 тис. грн. 
Заборгованість станом на 30.09.2015: кредиторська – 2 468,1 тис. грн, 

у т. ч.: прострочена заборгованість із заробітної плати – 655,1 тис. грн, пе-
ред Пенсійним фондом України – 568,2 тис. грн, перед бюджетом – 938,5 
тис. грн, інші поточні забов’язання – 306,3 тис. грн, збитки за 9 місяців 2015 
року – 305 тис. грн.

Чисельність працюючих: 11 осіб, у тому числі: начальник, головний бух-
галтер, робітники (9 осіб). 

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 9 928 333,33 
грн (дев’ять мільйонів дев’ятсот двадцять вісім тисяч триста тридцять три 
грн 33 коп.), у т. ч.:

майна ЄМК – 3 690 083,33 грн (три мільйони шістсот дев’яносто тисяч 
вісімдесят три грн 33 коп.); земельної ділянки – 6 238 250,00 грн (шість міль-
йонів двісті тридцять вісім тисяч двісті п’ятдесят грн). 

ПДВ – 1 985 666,67 грн (один мільйон дев’ятсот вісімдесят п’ять тисяч 
шістсот шістдесят шість грн 67 коп.).

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 
11 914 000,00 грн (одинадцять мільйонів дев’ятсот чотирнадцять 
тисяч грн), у т. ч.:

майна ЄМК – 4 428 100,00 грн (чотири мільони чотириста двадцять вісім 
тисяч сто грн); земельної ділянки – 7 485 900,00 грн (сім мільйонів чотириста 
вісімдесят п’ять тисяч дев’ятсот грн). 

Умови продажу об’єкта: 
1. Зберігати профіль діяльності підприємства протягом 3 років, а саме: 

виконання енергомонтажних робіт, монтаж інженерних мереж, монтаж вну-
трішніх та зовнішніх електромереж, систем електропостачання, електро-
обладнання, електроосвітлення, приладів і засобів вимірювання; виконання 
будівельно-монтажних робіт, зведення бетонних, залізобетонних та метале-
вих конструкцій, монтаж технологічного устаткування об’єктів виробничого 
та житлового призначення.

2. Учасником конкурсу може бути особа, статутом якої передбачена ви-
щезазначена діяльність, та яка має ліцензії на зазначену діяльність і працює 
на відповідному ринку виконання робіт та надання послуг не менш як 3 роки. 

3. Зберігати протягом 3 років кількість робочих місць, що склалася на час 
укладення договору купівлі-продажу, та створити нові робочі місця у кількості 
не менш як 5 одиниць протягом одного року.

4. Дотримуватись соціальних гарантій та прав трудового колективу, 
передбачених чинним законодавством України та умовами колективного 
договору, у т. ч. повноти і своєчасності виплати заробітної плати не нижче 
мінімального рівня.

5. Дотримуватись екологічних та санітарних норм і правил експлуатації 
об’єкта приватизації. 

6. Не допускати заборгованості перед бюджетом та позабюджетними 
фондами.

7. Забезпечити сплату податків до бюджетів усіх рівнів та позабюджет-
них фондів. 

8. Здійснити необхідні заходи щодо вилучення ДП «Енергомонтажний 
поїзд № 754» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців та анулювати печатки і штампи державного підприємства 
в установленому законодавством порядку протягом 6 місяців.

9. Здійснити передачу документів ДП «Енергомонтажний поїзд № 754», 
які підлягають постійному зберіганню, до державного архіву м. Одеси про-
тягом 6 місяців.

10. Покупець зобов’язаний оформити право власності на земельну ді-
лянку та забезпечити подальше використання земельної ділянки згідно з 
чинним законодавством України.

11. Покупець є правонаступником всіх прав та обов’язків державного 
підприємства.

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

проДаж об’єктів групи а

№ 57 (906)

25 листопада 2015 р.

12. Забезпечити протягом 30 днів виплату заробітної плати у сумі 655,1 
тис. грн та погашення кредиторської заборгованості, яка буде визначена за 
період з 30.09.2015 по дату підписання акта приймання-передання.

13. Умови, які зазначені у п. 1-12, вступають в дію з моменту підписання 
акта приймання-передання.

14. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості станом 
на 30.09.2015 у сумі 1 813,0 тис. грн, у тому числі: перед бюджетом – 
938,5 тис. грн, Пенсійним фондом України – 568,2 тис. грн та інші поточні 
зобов’язання – 306,3 тис. грн протягом 30 днів з моменту укладення дого-
вору купівлі-продажу.

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

Учасник конкурсу подає бізнес-план або техніко-економічне обґрунту-
вання післяприватизаційного розвитку об’єкта приватизації.

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

Грошові кошти у розмірі 1 191 400,00 грн, що становить 10 % від початко-
вої 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.

конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціо-
ну відбудеться 16 грудня 2015 року об 11.00 за адресою: м. одеса, 
вул. велика арнаутська,15, 11-й поверх, каб.1112.

Останній день приймання заяв – 8 грудня 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 телефона-
ми: 731-50-36, 728-72-62.

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

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 під-
приємства «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 ресурсо- та енергозберігаючих 

технологій охолодження, заморожування, зберігання, сублімаційного сушін-
ня та транспортування морепродуктів та сільськогосподарської продукції. 

Відомості про об’єкт приватизації: 
підприємство розташовано в Комінтернівському районі (на території 

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

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

входять дві адміністративні будівлі, гальванічний цех, конденсаторна дільниця, 
три дільниці механообробки, енергодільниця, підсобні приміщення; корпусу 
№ 2 (літ. В, В1) з підсобними приміщеннями загальною площею 1 188,1 м2; 
корпусу № 1а (літ. Ж) з підсобним приміщенням 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) площею 339,3 м2; скла-
ди (літ. К, Н, О) загальною площею 263,3 м2, блоки та споруди для води; 

машини, обладнання, інвентар – 36 од. 
Майно підприємства розташовано на земельної ділянці 4,6 га, підпри-

ємство 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, підлягають ка-
пітальному 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 не-
рухомого майна підприємства.

Обмеження та обтяження на земельну ділянку відсутні.
Основні показники діяльності підприємства.
Підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2006 року. Викиди та 

скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище підпри-
ємство не здійснює.

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

торська – 4 472,8 тис. грн, у т. ч. прострочена заборгованість із заробітної 
плати – 865,7 тис. грн, зі страхування – 504,5 тис. грн, перед 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 тому числі: директор, головний бухгал-
тер, головний інженер, обслуговуючий персонал (2 особи). 

Початкова ціна об’єкта без урахування 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 «Агрохолод», 
яке приватизується. 

2. Ураховуючи відсутність матеріально-технічної бази та трудових ре-
сурсів збереження профілю роботи ДП НДКТІХТТ «Агрохолод» не перед-
бачається. Покупець самостійно визначає подальшу спеціалізацію вико-
ристання об’єкта.

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

місць у кількості 10 од.
3.2. Дотримання санітарних, екологічних та протипожежних норм експлу-

атації об’єкта в порядку, визначеному чинним законодавством України.
3.3. Не допускати заборгованості перед бюджетом та позабюджетни-

ми фондами.

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

у фонді державного майна україни за номером  
телефону 254-29-76 працює «гаряча лінія».

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

Засновник і видавець –  

фонд державного майна україни

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

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437

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

роЗПочаТо ПередПЛаТу на офіційне 
видання фдму на 2016 рік

«державний інформаційний бюлетень  
про приватизацію»

з додатком – газетою

«відомості приватизації»
видання можна ПередПЛаТиТи в усіх віддіЛеннях Зв’яЗку україни

необхідні дані ви знайдете в каталозі видань україни 
на 2016 рік, с. 103

Індекс та назва видання
Періодич-

ність

Вартість  
передплати, грн

3 міс. 6 міс. 12 міс. 

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

4 рази  
на рік

121,33 242,66 485,32

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

2 рази
на тиждень

Телефон редакції (044) 200-33-77.
Придбати журнал і газету вроздріб 

можна в книжковому кіоску в приміщенні фдму
(тел. (044) 254-31-57, моб. тел. (067) 933-69-57, Меліхова Ольга Миколаївна)

фонд
державного
майна україни

Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua
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вінницЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки
� 1. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого 

приміщення № 13 площею 2,0 м2 на першому поверсі 5-поверхової ад-
міністративної будівлі (літ. а). Балансоутримувач: Подільське державне 
підприємство геодезії, картографії та кадастру. Адреса: 21027, м. Вінниця, 
вул. Келецька, 63. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.11.2015.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудовано-

го приміщення № 4 площею 4,0 м2 у вестибулі на першому поверсі 
навчального корпусу № 2 (літ. а). Балансоутримувач: Вінницький націо-
нальний технічний університет. Адреса: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке 
шосе, 95. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою укладення договору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.11.2015.
� 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 

(№ 28, № 29, № 32) загальною площею 121,6 м2 на 2-му поверсі бу-
дівлі навчального корпусу (літ. а). Балансоутримувач: ПТУ № 14 смт Во-
роновиця. Адреса: 23252, Вінницька обл., Вінницький р-н, смт Вороновиця, 
вул. Гагаріна, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.11.2015.
� 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 

№ 2, № 3, № 4 загальною площею 44,6 м2 в одноповерховому будин-
ку управління статистики (літ. а). Балансоутримувач: Головне управління 
статистики у Вінницькій області. Адреса: 23000, Вінницька обл., Барський р-н, 
м. Бар, вул. Соборна, 32. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.11.2015.
� 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлова двоповерхова будівля 

їдальні (літ. х3) з підвалом загальною площею 642,0 м2, що не увійшла 
під час приватизації до статутного капіталу ВАТ «Гайсинський деревооброб-
ний завод «Промінь». Адреса: Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Леніна, 73. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою продовження дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.11.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної комісії 

документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що 
містяться в конверті. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за вста-
новленою формою; копія установчого документа претендента; копії кваліфі-
каційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде 
залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові 
згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми осо-
бистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом дер-
жавного майна; 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).

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

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

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

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

інформація 
рв фдму по вінницькій області про оголошення конкурсу  

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

� 1. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи а 
– окреме індивідуально визначене майно – обладнання (32 од.), а саме: 
диван-ліжко – 1 шт., електроплита «Таль» – 1 шт., стіл журнальний – 1 шт., 
телевізор «Вітязь» – 1 шт., тумба туалетна – 3 шт., холодильник «Апшерон» – 
1 шт., шафа гардеробна – 10 шт., шафа для одягу – 1 шт., шафа комбінована 
– 2 шт., набір меблів «Поділля» – 2 од., комплект житлової кімнати – 1 од., 
магнітофон Влад 260 – 1 шт., стіл-шахмати – 3 шт., холодильник «Кристал 
104» – 3 шт., набір меблів «Катерина» – 1 од., що під час приватизації не 
увійшло до статутних капіталів ВАТ «Вінницьке АТП 10556», ВАТ «Вінницьке 
АТП 10555» та перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Вінницьке АТП 
10556», за адресою: м. Вінниця, вул. Сергєєва-Ценського, 14. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою 
прива тизації шляхом продажу на аукціоні.

Запланована дата оцінки: 30.11.2015.
Первісна вартість становить 8 548,65 грн.
Залишкова вартість на 19.11.2015 становить 4 125,95 грн.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи а 

– група інвентарних об’єктів – обладнання їдальні, а саме: картина худож-
ня 1973 р. в.; холодильний прилавок 1973 р. в.; холодильна камера 1973 р. в.; 
холодильний прилавок 1981 р. в.; холодильний прилавок 1982 р. в.; телевізор 
«Електрон» 1993 р. в.; холодильний агрегат 1993 р. в., що під час приватизації 
не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Іллінецький цукровий завод» та перебу-
ває на зберіганні ТОВ «Гарантінвест», за адресою: 22700, Вінницька обл., м. Іл-
лінці, вул. Карла Маркса, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Запланована дата оцінки: 30.11.2015.
Залишкова вартість на 30.04.2015 становить 2 592,00 грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної комісії 

документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що 
містяться в конверті. До підтвердних документів 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 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, заві-
рені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів 
оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре-
тенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента 
(документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду ро-
боти, 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 конвер-
ті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у кален-
дарних днях).

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

конкурс відбудеться 9 грудня 2015 року об 11.00 за адресою: 
м. він ниця, вул. гоголя, 10. Телефон для довідок 35-26-31.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіонального 
відділення до 16.00 3 грудня 2015 року (включно) за адресою: м. Вінниця, 
вул. Гоголя, 10.

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 приміщення 

площею 17,3 м2 на другому поверсі навчального корпусу № 2, що пере-
буває на балансі ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84116, Донецька обл., м. Слов’янськ, 
пров. Калініна, 1. 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) – 30.11.2015.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 

загальною площею 316,5 м2 учбового корпусу, що перебувають на балансі 
Державної освітньої установи «Інститут підвищення кваліфікації та перепідго-
товки кадрів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84313, Донецька обл., м. Кра-
маторськ, бульв. Машинобудівників, 32. 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) – 30.11.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної комісії 

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

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

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

конкурс відбудеться 10.12.2015 о 10.00 за адресою: м. харків, 
вул. гуданова, 18, рв фдму по донецькій області.

Конкурсна документація подається до відділу організаційної роботи та 
господарської діяльності РВ ФДМУ по Донецькій області не пізніше ніж за 
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 № 1: спортивний комплекс площею 27 395,0 м2. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Якіра, 24. Балансоу-
тримувач: Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Житомирській області (м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 67б). Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди.

Дата оцінки: 30.11.2015.
� Об’єкт оцінки № 2: частина приміщення першого поверху адмін-

будинку (літ. а) площею 3,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Жи-
томирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 6а. Балансоутримувач: 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: 30.11.2015.
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти 

господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за 
відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих на-
прямів.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення кон-
курсну документацію, яка складається з підтвердних документів та конкурс-
ної 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 ква-
ліфікаційних 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 проведення робіт з оцінки майна та 
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а 
також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта 
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна 
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про 
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та 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); 
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 конверті 
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше 
5 календарних днів). Конкурсна документація подається в запечатаному кон-
верті 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 оголошеної дати проведення 
конкурсу (включно) до 13.00.

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

ЗаПоріЗЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
� 1. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – гараж № 1 

загальною площею 17,1 м2 (літ. а), що обліковується на балансі ПАТ 
«Запорізький сталепрокатний завод» (правонаступник ВАТ «Запорізький 
сталепрокатний завод»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського, 55 (у дворі житлового будинку). Контактні телефони ба-
лансоутримувача: (067) 618-15-21, (061) 289-64-22. Мета проведення не-
залежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні.

Контактні телефони: відділ реформування власності (061) 226-07-75 (76), 
відділ оцінки (061) 226-07-56.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015.
� 2. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – гараж № 3 

загальною площею 18,1 м2 (літ. а), що обліковується на балансі ПАТ 
«Запорізький сталепрокатний завод» (правонаступник ВАТ «Запорізький 
сталепрокатний завод»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського, 55 (у дворі житлового будинку). Контактні телефони ба-
лансоутримувача: (067) 618-15-21, (061) 289-64-22. Мета проведення не-
залежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні.

Контактні телефони: відділ реформування власності (061) 226-07-75 (76), 
відділ оцінки (061) 226-07-56.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015.
� 3. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – гараж № 4 

загальною площею 18,6 м2 (літ. а), що обліковується на балансі ПАТ 
«Запорізький сталепрокатний завод» (правонаступник ВАТ «Запорізький 
сталепрокатний завод»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського, 55 (у дворі житлового будинку). Контактні телефони ба-
лансоутримувача: (067) 618-15-21, (061) 289-64-22. Мета проведення не-
залежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні.

Контактні телефони: відділ реформування власності (061) 226-07-75 (76), 
відділ оцінки (061) 226-07-56.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, 

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

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

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

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

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

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конвер-
ті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт.

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

Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційно-
документального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій 
області (кімн. 9) до 04.12.2015 (включно).

конкурс відбудеться 10.12.2015 о 10.00 у рв фдму по Запорізькій 
області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 35. 
Телефони для довідок: (061) 226-07-53 (56).

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – вбудоване не-

житлове приміщення другого поверху гуртожитку (літ. а-5, приміщен-
ня 3, номер частини приміщення 210) загальною площею 13,1 м2, що 
перебуває балансі ДНЗ «Запорізький професійний ліцей автотранспорту». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. З. Космодем’янської, 
10. Контактний телефон балансоутримувача (061) 34-06-91. Мета проведен-
ня незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89),  
відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2015.
� 2. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина даху 

будівлі учбового корпусу (літ. а-5) загальною площею 25,0 м2, що пере-
буває на балансі ДВНЗ «Запорізький національний університет». Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 55а. 
Контактний телефон балансоутримувача (061) 764-45-46. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-85 (89),  
відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015.
� 3. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина нежит-

лового приміщення № 7 (у складі приміщень № 2, 4) першого поверху 
будівлі літ. а, інв. № 2000177, загальною площею 29,7 м2, що перебуває 
на балансі ТОВ «МАССА ГРУПП», та не увійшло до статутного капіталу ВАТ 
«Завод «Гамма» у процесі приватизації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 62. Місцезнаходження балансоутримувача: 
69035, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 11. Контактний телефон балансо-
утримувача (067) 430-83-20. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для укладення договору оренди.

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89),  
відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015.
� 4. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина не-

житлових приміщень будівель загальною площею 52,8 м2, а саме: 
вбудованих нежитлових приміщень № 106, 107, 108 площею 9,0 м2 в одно-
поверхову прибудову (літ. А-1); вбудованих нежитлових приміщень № 18, 
105 площею 43,8 м2 першого поверху будівлі учбового корпусу (літ. А-3), 
що перебувають на балансі Мелітопольського державного педагогічно-
го університету імені Богдана Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Мелітополь, вул. Леніна, 20. Контактний телефон (097) 494-68-46. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії до-
говору оренди.

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89),  
відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015.
� 5. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – вбудовані 

в перший поверх будівлі швидкої допомоги нежитлові приміщення 
(літ. а-2, приміщення № 33, 34, 35) загальною площею 120,5 м2, що пе-
ребувають на балансі державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна 
частина № 1» Міністерства охорони здоров’я України. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комсомольська, 14. Міс-
цезнаходження балансоутримувача: 71504, Запорізька обл. м. Енергодар, 
вул. Будівельників, 33. Контактні телефони балансоутримувача: (06139) 
5-11-09, 5-15-12, 5-74-40. Мета проведення незалежної оцінки: визначення  

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

області, р/р № 37184004004570 в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Оде-
са, МФО 828011, код 20984091.

Грошові кошти у розмірі 1 631 513,00 грн, що становить 10 % від початко-
вої 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 18 грудня  
2015 року об 11.00 за адресою: м. одеса, вул. велика арнаут- 
ська,15, 11-й поверх, каб. 1112.

Останній день приймання заяв – 14 грудня 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, у 
п’ятницю – з 9.00 до 15.00 у РВ ФДМУ по Одеській області, адреса: м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська,15, 11-й поверх, каб. 1113.

3.4. Забезпечити сплату податків до бюджетів усіх рівнів та позабю-
джетних фондів. 

3.5. Забезпечити протягом 60 днів погашення заборгованості із заро-
бітної плати у сумі 865,7 тис. грн та погашення кредиторської заборгова-
ності, яка буде визначена за період з 30.09.2015 по дату підписання акта 
приймання-передання.

3.6. Здійснити необхідні заходи щодо вилучення ДП НДКТІХТТ «Агрохо-
лод» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – під-
приємців та анулювати печатки і штампи державного підприємства в уста-
новленому законодавством порядку протягом 6 місяців.

3.7. Здійснити передачу документів ДП НДКТІХТТ «Агрохолод», які під-
лягають 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 підпи-
сання акта приймання-передання.

3.9. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості станом на 
30.09.2015 у сумі 3 607,1 тис. грн, у тому числі 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 укладен-
ня договору купівлі-продажу.

4. Після придбання об’єкта приватизації не відчужувати його протягом 
3 років з моменту підписання акта передання державного майна без пого-
дження з регіональним відділенням .

5. Подальше використання земельної ділянки здійснювати згідно з чин-
ним законодавством. 

6. Протягом 30 календарних днів з моменту підписання акта передання 
державного майна покупець зобов’язаний відшкодувати витрати, пов’язані 
з підготовкою об’єкта до приватизації.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та платежі за придбаний 
об’єкт приватизації вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по Одеській 
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ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою 
продовження терміну дії договору оренди.

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89),  
відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015.
� 6. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – вбудоване в 

одноповерхову будівлю, реєстровий номер 02360576.31.ааадее941, 
нежитлове приміщення (літ. а-1, приміщення № 26) загальною пло-
щею 12,9 м2 та одноповерхова будівля сараю (літ. г), реєстровий 
номер 02360576.31.аааде925, загальною площею 6,1 м2, що пере-
буває на балансі Головного управління статистики у Запорізькій області. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ, пров. 
Торговий, 2. Місцезнаходження балансоутримувача: 69600, м. Запоріжжя, 
просп. Леніна, 75. Контактний телефон балансоутримувача (061) 787-50-52. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії до-
говору оренди.

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89),  
відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, 

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

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

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

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

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

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

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

Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційно-
документального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій 
області (кімн. 9) до 04.12.2015 (включно).

конкурс відбудеться 10.12.2015 о 10.00 у рв фдму по Запорізькій 
області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 35. 
Телефони для довідок: (061) 226-07-53 (56).

ЛугансЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

залучені до проведення оцінки об’єктів оренди
� 1. Найменування об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення 

площею 2,0 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі учбового 
корпусу у-1 (інв. № 10310006). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луган-
ська обл., м. Рубіжне, вул. Леніна, 31. Балансоутримувач: Інститут хімічних 
технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продо-
вження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення 

загальною площею 61,25 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової бу-
дівлі ліцею (інв. № 10310008). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луган-
ська обл., м. Попасна, вул. Леніна, 140. Балансоутримувач: Попаснянський 
професійний ліцей залізничного транспорту. Мета оцінки: визначення ринко-
вої вартості об’єкта оренди для продовження терміну дії договору оренди.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-

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

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

має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінюва-
чів 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 державного 
майна України від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 13.06.2013 за № 937/23469; досвіду суб’єкта оціночної діяльності 
у 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.

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

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 
встановленою формою; 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 залучено претендентом до 
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, заві-
рені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів 
оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре-
тенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента 
(документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду ро-
боти, 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 
та має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (для об’єктів 
нерухомого майна – не більше 5 днів; для цілісних майнових комплексів – 
15 – 20 днів).

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

конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інфор-
мації о 10.00 у рв фдму по Луганській області за адресою: 93404, 
Луганська обл., м. сєверодонецьк, вул. Леніна, 32а.

Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, органі-
заційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Лу-
ганській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати 
проведення конкурсу (включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сє-
веродонецьк, вул. Леніна, 32а. Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ЛЬвівсЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною пло-

щею 4,0 м2 на першому поверсі у будівлі під літ. «Б-3» – новий аеро-
вокзал дП «міжнародний аеропорт «Львів». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний 
аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 
укладення договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будів-
лі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015 (орі-

єнтовно).
� 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (№ 3, 

№ 4) загальною площею 38,6 м2 на першому поверсі адміністратив-
ного корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Володимира 
Великого, 54. Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у Львівській 
області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будів-
лі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Володимира Ве-
ликого, 54.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015 (орі-
єнтовно).

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

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

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

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та 
свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими 
відповідно до  Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна Укра-
їни від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13.06.2013 за № 937/23469; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у прове-
денні 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; пись-
мової згоди оцінювачів, яких буде залучено суб’єктом оціночної діяльності 
до виконання робіт з оцінки майна.

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

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до По-
ложення); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних 
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде за-
лучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копія 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом 
державного майна України; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково 
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна, завірені їх особистими підписами, а також копії ква-
ліфікаційних документів; інформація про претендента (документ, який міс-
тить 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 по-
дібного майна, тощо).

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

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

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

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
� Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 

розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.

№ 
з/п Найменування об’єкта оцінки

Пло-
ща, 
м2 

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач

Заплано-
вана дата 

оцінки
1 Нежитлові приміщення на першо-

му поверсі будівлі корпусу № 2 
з/д ст. Берегова

42,96 Одеська обл., 
м. Южне, з/д 
ст. Берегова

Одеська залізниця 30.11.15

2 Вбудоване приміщення на 3-му 
поверсі в 3-поверховій службово-
побутовій будівлі другого вантаж-
ного району РМТП

15,6 Одеська обл., 
м. Рені, вул. Ду-
найська, 188

Ренійський мор-
ський торговель-
ний порт

30.11.15

3 Приміщення гаража 39,4 Одеська обл., 
м. Ізмаїл, просп. 
Леніна, 23

Головне управління 
статистики Одесь-
кої області

30.11.15

4 Нежитлове приміщення однопо-
верхової будівлі, яка прибудована 
до головного корпусу лікарні (інв. 
№ 10310001), блок «А2»

84,2 Одеська обл., 
м. Іллічівськ, 
вул. К. Маркса, 4

ДЗ «Іллічівська ба-
сейнова лікарня на 
водному транспорті 
МОЗ України»

30.11.15

5 Нежитлові приміщення їдальні на 
першому поверсі в адміністратив-
ному корпусі

115,8 м. Одеса, 
вул. Мечнико-
ва, 34

Одеський націо-
нальний морський 
університет

30.11.15

6 Приміщення першого поверху 
2-поверхової адміністративної 
будівлі ТЄК паромного комплексу, 
інв. № 4625

14,5 Одеська обл., 
м. Іллічівськ, 
с. Бурлача Балка, 
вул. Північна, 4

ДП «Іллічівський 
морський торго-
вельний порт»

30.11.15

7 Частина нежитлового приміщення 
у лівій частині фойє першого 
поверху готельного комплексу 
«Моряк», інв. № 14230

5,7 м. Іллічівськ, 
вул. Леніна, 15

ДП «Іллічівський 
морський торго-
вельний порт»

30.11.15

8 Нежитлові приміщення першого 
поверху

168,8 м. Одеса, 
вул. Балків-
ська, 57

Одеська держана 
академія будівни-
цтва та архітектури

30.11.15

9 Нежитлові приміщення 52,5 Одеська обл., 
м. Южне, мтп 
Южний

Державне підпри-
ємство «Морський 
торговельний порт 
«Южний»

30.11.15

10 Відокремлена частина приміщен-
ня вестибуля, корпус № 3

2,0 м. Одеса, пров. 
Привокзаль-
ний, 2,

Одеський націо-
нальний економіч-
ний університет

30.11.15

11 Підвальне приміщення чотирипо-
верхової будівлі, інв. № 28175582

68,0 м. Одеса, 
вул. Дальницька, 
32/34

Одеське державне 
конструкторське 
бюро кіноустатку-
вання

30.11.15

12 Службове приміщення (53,6 м2) 
та службове приміщення першого 
поверху (12,3 м2) у адмінпобу-
товому корпусі контейнерно-
автотранспортного майданчика 
5-го термінала порту

68,0 м. Іллічівськ, 
с. Бурлача Балка, 
вул. Північна, 4

ДП «Іллічівський 
морський торго-
вельний порт»

30.11.15

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є:
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-

яльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 та заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834, 
(далі – Положення) документація подається претендентом в запечатаному 
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. До під-
твердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 
встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого до-
кумента 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 до-
датково 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 особис-
тими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом 
державного майна України; інформація про претендента (документ, який 
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації 
та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному 
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому 
числі подібного майна, тощо).

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

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

У випадку неукладення договору на проведення оцінки з переможцем 
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 потрібно подавати до РВ ФДМУ по Одеській об-
ласті за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу (включно) за адре-
сою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113.

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

ПоЛТавсЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки  
майна з визначенням ринкової вартості

� 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 27,4 м2. Міс-
цезнаходження об’єкта: вул. Жовтнева, 53а, с. Михайлівка, Диканський 
р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: Полтавська дирекція УДППЗ  
«Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продо-
вження дії договору оренди

Запланована дата оцінки: 30.11.2015.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
� 2. Назва об’єкта: окремо визначені замощення земельної ділянки 

площею 6,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Українська, 60, м. Мирго-
род, Полтавська обл. Балансоутримувач: МРЦ МВС України «Миргород». 
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії до-
говору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.11.2015.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
�  3. Назва об’єкта: нежитлові приміщення в будівлі площею 

113,05 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Пушкіна, 2а, смт Диканька, 
Полтавська обл. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Пол-
тавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою про-
довження дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.11.2015.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
� 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення третього поверху гурто-

житку № 4а площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Григорія Ско-
вороди, 1/3, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавська державна аграрна 
академія. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 
дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.11.2015.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
� 5. Назва та місцезнаходження об’єкта: магазин в с. Яремівщина, 

їдальня на 50 місць в с. Піски, Лохвицького району Полтавської області; 
2 лазні в с. Хоружівка та с. Куйбишеве, 3 клуби в с. Хоружівка, Тимки, Іва-
нівка, Оржицького району Полтавської області. Балансоутримувач: ВАТ «На-
сінневе». Мета оцінки: визначення розміру збитків, завданих державі.

Запланована дата оцінки: 30.11.2015.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

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

менти:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до По-

ложення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834); копію установчого документа 
претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у 
штатному складі та яких буде залучено претендентом 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; копію сертифіката суб’єкта 
оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію 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); один конверт із зазначенням 
адреси учасника конкурсу.

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

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

Конкурсну документацію слід подавати до відділу персоналу та адмі-
ністративно-господарської роботи РВ ФДМУ по Полтавській області за адре-
сою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 401 до 04.12.2015 включно.

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 та зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834, конкурс 
відбудеться 10.12.2015 о 10.00 у рв фдму по Полтавській області за 
адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн. 404. 
Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

рівненсЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Найменування об’єкта оцінки: частина даху адмінбудівлі пло-

щею 4,0 м2. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Рівне, вул. 16 Липня, 38. 
Балансоутримувач: Рівненська філія «Діпромісто». Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
з метою продовження терміну дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.11.2015.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: павільйон-прохідна вантажно-

го двору площею 23,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, 
вул. Біла, 18б. Балансоутримувач: ВП «Рівненська дирекція залізничних пе-
ревезень» ДТГО «Львівська залізниця». Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою про-
довження терміну дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.11.2015.
� 3. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

площею 3,3 м2. Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Рівне, вул. Привок-
зальна, 1. Балансоутримувач: ВП «Рівненська дирекція залізничних пере-
везень» ДТГО «Львівська залізниця». Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою про-
довження терміну дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.11.2015.
� 4. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

будівлі терапевтичного відділення № 2 площею 32,9 м2. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Г. Мазепи, 25. Балансо-
утримувач: ДЗ «Відділкова лікарня станції Рівне» ДТГО «Львівська залізниця». 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розра-
хунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.11.2015.
� 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 

54,9 м2 на першому поверсі гуртожитку № 1. Місцезнаходження об'єкта 
оцінки: м. Рівне, вул. Дубенська, 35. Балансоутримувач: Рівненський дер-
жавний аграрний коледж. Мета проведення незалежної оцінки: визначен-
ня ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 
терміну дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.11.2015.
� 6. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове (цокольне) приміщен-

ня будівлі площею 33,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, 
вул. 16 Липня, 38. Балансоутримувач: Рівненська філія «Діпромісто». Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.11.2015.
� 7. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення буфету 

площею 22,5 м2 на першому поверсі 4-поверхової будівлі навчально-
го корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Березне, 
вул. Чорновола, 23. Балансоутримувач: Березнівський лісовий коледж. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
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Запланована дата оцінки: 30.11.2015.
� 8. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення першого по-

верху студентської їдальні площею 290,0 м2. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Рівне, вул. В. Чорновола, 49а. Балансоутримувач: Національний 
університет водного господарства та природокористування. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.11.2015.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про 

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

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

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

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до 
додатка 2 до Положення); копія установчого документа претендента; копії 
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та 
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку 
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено до про-
ведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені 
їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оці-
нювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого 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 штатному складі 
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі по-
дібного майна, тощо).

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

конкурс відбудеться 10 грудня 2015 року о 10.00 в рв фдму по рів-
ненській області за адресою: 33028, м. рівне, вул. 16 Липня, 77.

Документи на участь у конкурсі приймаються до регіонального від-
ділення за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу 
(включно) за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для до-
відок 26-79-91.

сумсЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
� Найменування об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення 

загальною площею 290,8 м2, що орендуються ФОП Максименком О. Д. 
та обліковуються на балансі ВАТ «АК «Свема». 

Місцезнаходження об’єкта: м.Шостка, вул.Горького, 4.
Мета проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом викупу 

(орендарем виконані невід’ємні поліпшення).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2015.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-

повідно 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. 

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність: відповідної 
кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має підтверджуватися 
чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про ре-
єстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Поряд-
ку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, 
затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за №1092/6283; досвіду суб’єкта 
оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; 
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 
та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні 
оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде 
залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна; у 
разі проведення підприємством діяльності, пов’язаної з державною таємни-
цею, спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з держав-
ною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, 
які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або 
залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, вида-
ного іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідною угодою буде 
залучено до виконання робіт, пов’язаних з державною таємницею. До участі 
в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на 
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної 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 оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих 
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

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

заява про участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого 
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів (у тому 
числі копії посвідчень про підвищення кваліфікації), які працюють у штатно-
му складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту 
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено 
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, завірені їх особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта 
оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; 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 на об’єкт подається окремо у запе-
чатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться у конверті 
і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він 
не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті слід зро-
бити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також 
зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву 
суб’єкта господарювання, який подає заяву.

конкурс відбудеться 9 грудня 2015 року о 10.00 за адресою: 
м. суми, вул. харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5.

Кінцевий термін подання конкурсної документації – 3 грудня 2015 року 
(включно). 

херсонсЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки державного майна
�  1. Об’єкт оцінки: вбудоване нежитлове приміщення площею 

10,3 м2 (кімн. 6) на другому поверсі адміністративної будівлі цеху об-
слуговування споживачів № 3, що перебуває на балансі ХД УДППЗ «Укрпо-
шта», за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 
29. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.11.2015.
� 2. Об’єкт оцінки: частина бетонної під’їзної естакади загальною 

площею 5,0 м2, яка примикає до будівлі студентської їдальні, що пере-
буває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 
за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 73б. Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при 
продовженні договору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.11.2015.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, 

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 Укра-
їни 19.09.2011 за № 1096/19834), а саме:

заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; копію установ-
чого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів 
(у тому числі копії посвідчень про підвищення кваліфікації), які працюють у 
штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписан-
ня звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково 
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписан-

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

Останній день подання заяв – 4 грудня 2015 року.
конкурс відбудеться 10 грудня 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
� Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва держав-

ної власності – фельдшерсько-акушерський пункт разом із земельною 
ділянкою, на якій він розташований. Місцезнаходження об’єкта: с. Борів-
ці, Кіцманський р-н, Чернівецька обл. Мета проведення незалежної оцінки: 
приватизація шляхом продажу на аукціоні.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно-
вних засобів): 1 од. (об’єкт незавершеного будівництва державної власності).

Балансова залишкова вартість основних засобів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки: 0,0663 га.
Місце розташування земельної ділянки: с. Борівці, Кіцманський р-н, 

Чернівецька обл. Цільове призначення земельної ділянки: землі охорони 
здоров’я і соціальних послуг 03.03 – для будівництва і обслуговування буді-
вель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.

Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовна дата 

оцінки – 30.11.2015.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-

повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України 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, виданими 
відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному 
реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна Укра-
їни від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.12.2001 за № 1092/6283 (зі змінами); відповідної кваліфікації оцінювачів 
з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися 
чинними кваліфікаційними свідоцтвами, виданими відповідно до Порядку 
видачі кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки 
земельних ділянок, затвердженого наказом Державного агентства земель-
них ресурсів України від 10.08.2007 № 116, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 10.09.2007 за № 1051/14318; досвіду суб’єкта оціночної ді-
яльності у проведенні оцінки майна (експертної грошової оцінки земельних 
ділянок), зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені 
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку (експертну 
грошову оцінку земельної ділянки), та їх особистого досвіду у проведенні 
оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде за-
лучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

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

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 По-
ложення); 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 грошо-
ву оцінку земельної ділянки); письмові згоди оцінювачів, яких буде додатко-
во залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна (експертної 
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна 
(експертну грошову оцінку земельної ділянки), завірені їхніми особистими 
підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сер-
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом дер-
жавного майна України; копія ліцензії на виконання землеоціночних робіт, 
видана центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів; 
інформація про претендента (документ, який містить відомості про претен-
дента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи 
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються 
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

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

Конкурсну документацію слід подавати до відділу персоналу та органі-
заційного забезпечення РВ ФДМУ по Чернівецькій області (вул. Л. Кобилиці, 
21а, м. Чернівці, каб. 5) до 16.45 11.12.2015.

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 діяльності», а також за-
значити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву 
суб’єкта господарювання, який подає заяву.

конкурс відбудеться 17 грудня 2015 р. о 10.00 у рв фдму по чер-
нівецькій області за адресою: м. чернівці, вул. Л. кобилиці, 21а. Те-
лефон 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 Балансоутримувач Місцезнаходження 
об’єкта

Дата 
оцінки

1 Частина будівлі котельні 32,4 ДПТНЗ «Ічнянський 
професійний аграрний 
ліцей»

Чернігівська обл., 
м. Ічня, вул. Во-
скресінська, 23

30.11.15

2 Частина нежитлового при-
міщення будівлі відділення 
поштового зв’язку

3,0 Чернігівська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта»

Чернігівська обл., 
м. Ічня, вул. Во-
скресінська, 26

30.11.15

3 Частина нежитлового при-
міщення будівлі відділення 
поштового зв’язку

3,1 Чернігівська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта»

Чернігівська 
обл., м. Городня, 
вул. Чернігівська, 7

30.11.15

4 Частина нежитлового при-
міщення будівлі відділення 
поштового зв’язку 

3,2 Чернігівська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта»

Чернігівська обл., 
м. Щорс, вул.  
Щорса, 51а

30.11.15

5 Частина нежитлового при-
міщення будівлі відділення 
поштового зв’язку 

3,9 Чернігівська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта»

Чернігівська 
обл., м. Борзна, 
вул. П. Куліша, 100

30.11.15

6 Частина нежитлового при-
міщення будівлі відділення 
поштового зв’язку 

3,2 Чернігівська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта»

Чернігівська 
обл., м. Носівка, 
вул. Централь-
на, 18

30.11.15

7 Частина нежитлового при-
міщення будівлі відділення 
поштового зв’язку

2,9 Чернігівська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта»

Чернігівська обл., 
м. Бобровиця, 
вул. Незалежнос-
ті, 49

30.11.15

8 Частина нежитлового при-
міщення будівлі відділення 
поштового зв’язку

3,0 Чернігівська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта»

Чернігівська 
обл., смт Срібне, 
вул. Леніна, 33

30.11.15

Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей 
оренди.

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

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

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що 
має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів 
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів 
оціночної діяльності; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні 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 

ня звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копію 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом 
державного майна України; інформацію про претендента (документ, який 
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації 
та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному 
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому 
числі подібного майна, тощо);

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті 
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).

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 діяльності», а також за-
значити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, 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 несвоє-
часного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

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

хмеЛЬницЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

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

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оренди для укладення договору оренди.

� Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 15,5 м2 
(у т. ч. площа загального користування – 3,9 м2). Балансоутримувач 
– Хмельницька дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта: 
Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Л. Українки, 112.

Запланована дата оцінки – 30.11.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
� Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею 19,8 м2 

(у т. ч. площа загального користування – 2,3 м2) на першому поверсі 
будівлі. Балансоутримувач – Хмельницька дирекція УДППЗ «Укрпошта». Міс-
цезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Городок, вул. Шевченка, 18.

Запланована дата оцінки – 30.11.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

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

68,5 м2 (у т. ч. площа загального користування – 3,5 м2) на першо-
му поверсі будівлі цПЗ № 6. Балансоутримувач – Хмельницька дирекція 
УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Не-
тішин, просп. Курчатова, 2/1.

Запланована дата оцінки – 30.11.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документа-

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

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до По-
ложення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердже-
ного наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270); копія установчого документа 
претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у 
штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписан-
ня звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково 
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії 
кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної 
діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інфор-
мація про претендента, в якій зазначаються досвід роботи, кваліфікація та 
особистий досвід роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі 
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі по-
дібного майна, тощо.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу – практичний досвід з ви-
значення ринкової вартості подібного майна.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конвер-
ті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календар-
них днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з 
оцінки об’єктів нерухомого майна не перевищує 5 днів.

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

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

черкасЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

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

для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

1 Частина приміщень першого 
поверху триповерхової не-
житлової будівлі поліклініки 
Відділкової лікарні станції імені 
Тараса Шевченка

5,0 Черкаська 
обл., м. Сміла, 
вул. Жовтне-
ва, 1

Державний заклад 
«Відділкова лікарня 
станції імені Тараса 
Шевченка» ДП «Одесь-
ка залізниця»

30.11.15

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

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

1 Частина приміщення 
першого поверху 
адмінбудівлі

17,0 м. Черкаси, бульв. 
Шевченка, 205

ДП «Черкаський державний 
центр науки, інновацій та ін-
форматизації»

30.11.15

2 Частина приміщення 
бібліотеки

113,4 Черкаська обл., 
м. Тальне, вул. Ра-
дянська, 93

ВСП Тальнівський будівельно-
економічний коледж Уман-
ського національного універ-
ситету садівництва

30.11.15

3 Частина нежитлово-
го приміщення

24,22 м. Черкаси, пров. 
Крупської, 4

ЧДЖПП «Житлосервіс» 30.11.15

� 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для повернення державного майна ЦМК з оренди.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Адреса об’єкта оцінки Дата 

оцінки
1 ЦМК Державного підприємства – фірми «Оризон-Транс», 

що повертається з оренди відповідно до договору № 185 
від 21.12.2001 НВПП «Дак-Електропром»

20708,Черкаська обл. 
м. Сміла, вул. Мазура, 
24 (Промислова, 13) 

31.10.15

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

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

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

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конвер-
ті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (у календар-
них днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
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оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до 
виконання робіт з оцінки майна.

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

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

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

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

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

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

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

ПіДСУмКИ
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки  
об’єктів оренди, що відбувся 15.10.2015

Нежитлові приміщення загальною площею 122,8 м2 за адресою: Сумська 
обл., м. Шостка, вул. Леніна, 15 (балансоутримувач – Шосткинське управлін-
ня Державної казначейської служби України Сумської області). Переможець 
конкурсу – СПД ФОП Маслій А. Ф., м. Суми.

Нежитлові приміщення загальною площею 42,9 м2 за адресою: Сум-
ська обл., смт Велика Писарівка, вул. Грайворонська, 11 (балансоутри-
мувач – Сумська дирекція Українського державного підприємства пошто-
вого зв’язку «Укрпошта»). Переможець конкурсу – ФОП Даниленко О. І.,  
м. Суми.

Нежитлові приміщення загальною площею 29,2 м2 за адресою: Сумська 
обл., смт Липова Долина, вул. Крупської, 2. Переможець конкурсу – СПД 
ФОП Педченко А. М., м. Суми.

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 13.10.2015
По об’єкту – вбудованому нежитловому приміщенню холу площею 

11,14 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 5, що перебуває на ба-
лансі Херсонського державного університету, за адресою: м. Херсон, пров. 
40 років Жовтня, 47, переможець конкурсу – ПП «Експерт-Центр».

інформація  
рв фдму по донецькій області про підсумки конкурсу  

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

що відбувся 15.10.2015 
1. Найменування об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення пло-

щею 10,0 м2, що перебуває на балансі ДП «Шахтоуправління «Південнодон-
баське № 1». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар. 
Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс».

2. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого при-
міщення на першому поверсі п’ятиповерхового будинку ПДТУ площею 2,0 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Універ-
ситетська, 7. Переможець конкурсу – ФОП Острик Т. В.

3. Найменування об’єкта оцінки: частина вестибуля площею 12,0 м2 
першого поверху будівлі учбового корпусу, що перебуває на балансі 
Слов’янського хіміко-механічного технікуму. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Карла Маркса, 41. Переможець 
конкурсу – ФОП Гундарева А. О. 

4. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудовано-
го приміщення площею 10,0 м2 у будівлі ремонтно-механічної майстер-
ні та частина бетонного майданчика площею 3,0 м2, що перебувають на 
балансі Слов’янського міжрайонного управління водного господарства. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Слов’янський р-н, 
смт Черкаське, вул. Шкільна,15. Переможець конкурсу – ФОП Гапот- 
ченко А. М. 

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 20.10.2015
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для про-

ведення незалежної оцінки майна визнано: 
Приватну фірму «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експерти-

за» (м. Житомир, вул. Перемоги, 11) по об’єктах:
частині нежитлового приміщення магазину № 5 на першому поверсі 

будівлі БОС 1/109-а (літ. А) площею 31,2 м2, що перебуває на балансі Жи-
томирської філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: м. Житомир, 
просп. Миру, 22;

нежитловому приміщенню площею 36,8 м2 (приміщення майстерні № 12) 
побутової будівлі з майстернями, що перебуває на балансі Управління мі-
ністерства внутрішніх справ України в Житомирській області, за адресою: 
м. Житомир, вул. Слобідська, 35;

ПП «Україна-Експерт-Центр» (м. Житомир, вул. Котовського, 60, кв. 11) 
по об’єктах:

нежитлових приміщеннях площею 27,4 м2 (сарай, літ. В) та 56,1 м2 (га-
раж, літ. Г), що перебувають на балансі Відокремленого підрозділу – Ко-
ростенського будівельно-монтажного експлуатаційного управління № 4 
ДТГО «Південно-Західна залізниця», за адресою: м. Житомир, вул. Він-
ницька, 42а;

частині виробничого приміщення пилорами площею 70,0 м2, що пере-
буває на балансі Професійно-технічного училища №5 м. Житомира, за адре-
сою: м. Житомир, вул. Маршала Рибалка, 34;

нежитлових приміщеннях площею 1 003,6 м2 третього поверху будівлі 
(літ. А), що перебувають на балансі Новоград-Волинської районної дер-
жавної адміністрації Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., 
м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 34;

фізичну особу – підприємця Шаніна Василя Михайловича (м. Житомир, 
бульв. Польський, 14, кв. 96) по об’єктах:

частині нежитлового приміщення площею 4,0 м2 на першому поверсі 
залізничного вокзалу станції Бердичів, що перебуває на балансі Козятин-
ського будівельно-монтажного експлуатаційного управління № 2 ДТГО 
«Південно-Західна залізниця», за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, 
пл. Привокзальна, 1;

частині асфальтованого покриття «Благоустрій» площею 140,0 м2, що 
перебуває на балансі Державного навчального закладу «Бердичівське вище 
професійне училище», за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, 
с. В. Нізгірці, вул. Ліцейна, 1;

нежитловому приміщенню (гараж) площею 199,0 м2 адмінбудівлі 
(літ. А), частині навісу (літ. Г) площею 240,0 м2, що перебувають на ба-
лансі Житомирського міжрайонного управління водного господарства, за 
адресою: Житомирська обл., Черняхівський р-н, смт Черняхів, вул. Ле- 
ніна, 121а;

фізичну особу – підприємця Селюка Михайла Олексійовича (м. Ко-
ростень, вул. Кірова, 63, кв. 4) по об’єкту – частині низької пасажирської 
платформи площею 12,0 м2, що перебуває на балансі Відокремленого під-

розділу – Коростенська дирекція залізничних перевезень ДТГО «Південно-
Західна залізниця», за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Та-
букашвілі, 18;

ПП «Експерт-Сервіс-Консалт» (м. Житомир, вул. Довженка, 39, кв. 184) по 
об’єкту – нежитловому приміщенню площею 10,5 м2 адмінбудинку (літ. А-4), 
що перебуває на балансі Житомирського філіалу державного науково-
дослідного та проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструк-
ція», за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20.

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 12.10.2015

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2
Адреса об’єкта 

оцінки
Переможець  

конкурсу – СОД
1 Частина приміщення загальною площею 

5,0 м2 у т. ч.: частина першого поверху пло-
щею 4,0 м2 та частина даху площею 1,0 м2 
навчального корпусу Педагогічного інституту, 
що перебувають на балансі Прикарпатсько-
го національного університету ім. Василя 
Стефаника 

5,0  
у т. ч.:  
4,0 та 
1,0

м. Івано-
Франківськ, 
вул. С. Банде-
ри, 1

ФОП Тарнополь-
ський А. П.

2 Приміщення фойє першого поверху головного 
корпусу, що перебуває на балансі Прикарпат-
ського національного університету ім. Василя 
Стефаника

2,0 м. Івано-
Франківськ, 
вул. Шевчен-
ка, 57

ФОП Тарнополь-
ський А. П.

3 Приміщення фойє першого поверху гумані-
тарного корпусу, що перебуває на балансі 
Прикарпатського національного університету 
ім. Василя Стефаника 

2,0 м. Івано-
Франківськ, 
вул. Шевчен-
ка, 57

ФОП Тарнополь-
ський А. П.

4 Приміщення фойє першого поверху Юри-
дичного інституту, що перебуває на балансі 
Прикарпатського національного університету 
ім. Василя Стефаника 

2,0 м. Івано-
Франківськ, 
вул. Шевчен-
ка, 44а

ТзОВ «Ека-Захід»

5 Приміщення фойє першого поверху Інституту 
туризму, що перебуває на балансі Прикарпат-
ського національного університету ім. Василя 
Стефаника 

2,0 м. Івано-
Франківськ, 
вул. Галицька, 
201б

ФОП Тарнополь-
ський А. П.

6 Приміщення фойє першого поверху Педаго-
гічного інституту, що перебуває на балансі 
Прикарпатського національного університету 
ім. Василя Стефаника 

2,0 м. Івано-
Франківськ, 
вул. С. Банде-
ри, 1

ТзОВ «Ека-Захід»

7 Приміщення на першому поверсі вестибуля 
гуманітарного корпусу, що перебуває на ба-
лансі Прикарпатського національного універ-
ситету ім. Василя Стефаника 

4,0 м. Івано-
Франківськ, 
вул. Шевчен-
ка, 57

ФОП Тарнополь-
ський А. П.

8 Приміщення на першому поверсі вестибуля 
головного корпусу, що перебуває на балансі 
Прикарпатського національного університету 
ім. Василя Стефаника 

2,0 м. Івано-
Франківськ, 
вул. Шевчен-
ка, 57

ФОП Тарнополь-
ський А. П.

9 Приміщення на першому поверсі вестибуля 
Інституту мистецтв, що перебуває на балансі 
Прикарпатського національного університету 
ім. Василя Стефаника 

4,0 м. Івано-
Франківськ, 
вул. Сахаро-
ва, 34а

ТзОВ «Інвес-
тиційна група 
«Захід»

10 Приміщення на першому поверсі вестибуля 
Педагогічного інституту, що перебуває на 
балансі Прикарпатського національного уні-
верситету ім. Василя Стефаника 

4,0 м. Івано-
Франківськ, 
вул. С. Банде-
ри, 1

ТзОВ «Ека-Захід»

11 Приміщення на першому поверсі вестибуля 
гуманітарного корпусу, що перебуває на ба-
лансі Прикарпатського національного універ-
ситету ім. Василя Стефаника 

4,0 м. Івано-
Франківськ, 
вул. Шевчен-
ка, 57

ТзОВ «Інвес-
тиційна група 
«Захід»

12 Приміщення на третьому поверсі вестибуля 
гуманітарного корпусу, що перебуває на ба-
лансі Прикарпатського національного універ-
ситету ім. Василя Стефаника 

2,0 м. Івано-
Франківськ, 
вул. Шевчен-
ка, 57

ТзОВ «Ека-Захід»

13 Приміщення на першому поверсі вестибуля 
економічного факультету, що перебуває на 
балансі Прикарпатського національного уні-
верситету ім. Василя Стефаника 

2,0 м. Івано-
Франківськ, 
вул. Шевчен-
ка, 82

ТзОВ «Інвес-
тиційна група 
«Захід»

14 Приміщення на першому поверсі вестибуля 
Юридичного інституту, що перебуває на ба-
лансі Прикарпатського національного універ-
ситету ім. Василя Стефаника 

2,0 м. Івано-
Франківськ, 
вул. Шевчен-
ка, 44а

ТзОВ «Ека-Захід»

15 Частина нежитлового приміщення першого 
поверху адміністративної будівлі, що пере-
буває на балансі Національного заповідника 
«Давній Галич»

30,0 Івано-Фран-
ківська обл., 
м. Галич, 
вул. І. Фран-
ка, 3

ТзОВ «Інвес-
тиційна група 
«Захід»

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 19.10.2015

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2
Адреса об’єкта 

оцінки
Переможець кон-

курсу – СОД
1 Приміщення вестибуля першого поверху 

Інституту туризму, що перебуває на балансі 
Прикарпатського національного університе-
ту ім. Василя Стефаника

4,0 м. Івано-
Франківськ, 
вул. Галицька, 
201б

ФОП Тарнополь-
ський А. П.

2 Приміщення вестибуля першого поверху 
головного корпусу, що перебуває на балансі 
Прикарпатського національного університе-
ту ім. Василя Стефаника 

2,0 м. Івано-
Франківськ, 
вул. Шевчен-
ка, 57

ФОП Тарнополь-
ський А. П.

3 Частина приміщення першого поверху 
вестибуля гуртожитку №7, що перебуває на 
балансі Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу 

1,0 м. Івано-Фран-
ківськ, вул. На-
бережна В. Сте-
фаника, 30

ТзОВ «Інвестицій-
на група «Захід»

4 Частина приміщення прохідної (літ. А), 
що перебуває на балансі ДП «Івано-
Франківський котельно-зварювальний 
завод» 

20,9 м. Івано-
Франківськ, 
вул. Хриплин-
ська, 11

ТзОВ «Ека-Захід»

5 Нежитлове приміщення першого поверху 
суспільно-побутового блоку інституту, що 
перебуває на балансі Косівського інституту 
прикладного та декоративного мистецтва 
Львівської національної академії мистецтв 

1,5 Івано-
Франківська 
обл., м. Косів, 
вул. Міцкеви-
ча, 2

ФОП Тарнополь-
ський А. П.

інформація  
рв фдму по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 19.10.2015
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-

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

з СПД Савицьким Д. К. на проведення незалежної оцінки об’єкта орен-
ди – нежитлових приміщень загальною площею 22,4 м2 на першому по-
версі одноповерхової будівлі за адресою: Львівська обл., Мостиський р-н, 
с. Малнів, вул. Зелена, 2; 

з СПД Савицьким Д. К. на проведення незалежної оцінки об’єкта орен-
ди – нежитлових приміщень загальною площею 9,1 м2 на першому поверсі 
одноповерхової будівлі за адресою: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Твір-
жа, вул. Центральна, 40а;

з СПД Савицьким Д. К. на проведення незалежної оцінки об’єкта орен-
ди – нежитлових приміщень загальною площею 27,7 м2 на першому по-
версі одноповерхової будівлі. Львівська обл., Мостиський р-н, с. Гусаків, 
вул. Л. Українки, 19;

з ПП «ЕкспертМаш» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – 
нежитлового приміщення загальною площею 15,9 м2 на першому поверсі 
одноповерхової будівлі за адресою: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Ра-
деничі, вул. Сонячна, 131;

з ПП «Леда» на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежит-
лового вбудованого приміщення загальною площею 125,7 м2 на першому 
поверсі виробничої будівлі за адресою: м. Львів, вул. Збоїща, 15;

з ПП «ЕкспертМаш» на проведення незалежної оцінки об’єкта орен-
ди – нежитлових приміщень загальною площею 13,59 м2 на першому по-
версі одноповерхової будівлі за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, 
с. Вороблячин, 9; 

з ФОП Крилошанським Ю. Є. на проведення незалежної оцінки об’єкта 
оренди – нежитлових приміщень загальною площею 12,3 м2 на першому по-
версі одноповерхової будівлі за адресою: Львівська обл., Мостиський р-н, 
с. Крисовичі, вул. Л. Українки, 9; 

ФОП Войтенко Н. Б. на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – 
нежитлових приміщень загальною площею 16,3 м2 на першому поверсі  

фДму повіДомляє

фонд державного майна україни

накаЗ

18.11.2015    м. Київ № 1738

Про внесення змін до Переліку об’єктів груп в, г,  
які підлягають підготовці до продажу в 2015 році,  

та помісячних графіків підготовки об’єктів  
груп в, г до продажу в 2015 році

З метою прискорення завершення підготовки до продажу та на виконання 
підпункту 3.2 пункту 3 наказу Фонду державного майна України від 3 серпня 
2015 р. № 1093 НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміни у додаток 2 «Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають під-
готовці до продажу в 2015 році регіональними відділеннями Фонду державно-
го майна України» до наказу Фонду державного майна України від 19 травня 
2015 р. № 738 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають 
підготовці до продажу в 2015 році», виключивши таку позицію: 

груПа в
регіональне відділення по черкаській області

00205104 Державне підприємство «Черкаський державний завод хімічних реактивів»

2. Доповнити додаток 1 «Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають під-
готовці до продажу в 2015 році Управлінням з питань реформування влас-
ності Фонду державного майна України» до наказу Фонду державного 
майна України від 19 травня 2015 р. № 738 «Про затвердження Переліку 
об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2015 році» такою  
позицією:

груПа в
черкаська область

Фонд державного майна України

00205104 Державне підприємство «Черкаський державний завод хімічних реактивів»

3. Виключити з помісячних графіків підготовки об’єктів груп В, Г до про-
дажу в 2015 році регіональними відділеннями Фонду державного майна 
України, затверджених наказом Фонду державного майна України від 3 серп- 
ня 2015 р. № 1093, таку позицію:

груденЬ
регіональне відділення по черкаській області

00205104 Державне підприємство «Черкаський державний завод хімічних реактивів»

4. Доповнити помісячні графіки підготовки об’єктів груп В, Г до прода-
жу в 2015 році Управлінням реформування власності Фонду державного 
майна України, затверджені наказом Фонду державного майна України від  
3 серпня 2015 р. № 1093, такою позицією:

груденЬ
черкаська область

Фонд державного майна України
00205104 Державне підприємство «Черкаський державний завод хімічних реактивів»

5. Визнати таким, що втратив чинність наказ Фонду державного майна 
України від 2 червня 2015 року № 802 «Деякі питання приватизації державного 
підприємства «Черкаський державний завод хімічних реактивів». 

6. Начальнику Регіонального відділення Фонду по Черкаській області при-
вести власні нормативні акти у відповідність із цим наказом. 

7. Управлінню з питань планування та пільгового продажу Департамен-
ту конкурентних продажів об’єктів приватизації Фонду державного майна 
України забезпечити передачу цього наказу для опублікування у виданнях 
державних органів приватизації. 

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 
Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

голова фонду     і. БіЛоус

одноповерхової будівлі за адресою: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Миш-
лятичі, вул. Центральна, 78; 

з ФОП Войтенко Н. Б. на проведення незалежної оцінки об’єкта орен-
ди – нежитлових приміщень загальною площею 15,3 м2 на першому поверсі 
одноповерхової будівлі за адресою: Львівська обл., Мостиський р-н, с. По-
повичі, вул. Шевченка, 27;

з ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг» на проведення незалежної оцінки 
об’єкта оренди – нежитлових приміщень загальною площею 20,8 м2 на пер-
шому поверсі одноповерхової будівлі за адресою: Львівська обл., Мостись-
кий р-н, с. Волиця, вул. Дружби, 20;

з ТзОВ «Експерттранском» на проведення незалежної оцінки об’єкта 
оренди – частини привокзальної площі приміського вокзалу (біля квитко-
вих кас) станції Львів площею 1,0 м2 за адресою: м. Львів, вул. Городоць-
ка, 112;

з ТзОВ «Експерттранском» на проведення незалежної оцінки об’єкта 
оренди – частини площі коридору на першому поверсі головної будівлі 
вокзалу станції Львів, а саме: між центральним касовим залом і першим 
пасажирським тунелем площею 1,0 м2 за адресою: м. Львів, пл. Двірце- 
ва, 1; 

з ФОП Крилошанським Ю. Є. на проведення незалежної оцінки об’єкта 
оренди – нежитлових приміщень загальною площею 16,9 м2 на першому по-
версі воповерхової будівлі гуртожитку за адресою: Львівська обл., Кам’янка-
Бузький р-н, смт Добротвір, вул. Будівельна, 20; 

з ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг» на проведення незалежної оцінки 
об’єкта оренди – нежитлових приміщень загальною площею 29,9 м2 на 
другому поверсі будівлі за адресою: Львівська обл., м. Сокаль, вул. Шеп-
тицького, 105; 

з ТзОВ «Периметр» на проведення незалежної оцінки об’єкта прива-
тизації – окремого індивідуально визначеного майна – групи інвентарних 
об’єктів, у складі: гідромонітор ГМН-250 (2 шт.), шліфмашинка ВЕМ-2100, 
прилад ПКБ-7, прилад Ц-4300, сейф металевий, мегаомметр № 4100/4 за 
адресою: м. Львів, вул. Братів Міхновських, 32а; 

зТзОВ «Периметр» на проведення незалежної оцінки об’єкта прива-
тизації – окремого індивідуально визначеного майна – групи інвентарних 
об’єктів, у складі: резервуар мет. – 2,5 м3, кран-балка – 1 т, кран-балка – 5 
т, кран-балка – 2 т, компресор СО-7 л, лебідка – 5 т, машина СО-89, елек-
трокамін «Мрія», електрокалорифер (4 шт.), компресор СО-7Б, перетво-
рювач зварювальний ТД-502, трансформатор ТД-500, трансформатор 
ТДМ-401, трансформатор шахтний (2 шт.), напівавтомат зварювальний 
А-765, напівавтомат зварювальний А-580, випрямляч ВДУ-505, випрямляч 
ВКСМ-1000, приставка ПДО-517, верстат токарно-винтовий ІК62 (2 шт.), 
верстат токарно-карусельний «Булард», верстат лоботокарний ІН692, вер-
стат токарний Мод 165, верстат довбильний 7А420, верстат зубофрезерний 
532, верстат фуговальний М-К за адресою: м. Львів, вул. Братів Міхнов- 
ських, 32а;

з ТзОВ «Периметр» на проведення незалежної оцінки об’єкта прива-
тизації – окремого індивідуально визначеного майна – групи інвентарних 
об’єктів, у складі: маніпулятор М-11070, верстат токарно-винтовий «Орлі-
кан», верстат токарно-винтовий ІК-62, верстат заточувальний ЗГ-640, 
верстат токарно-гвинторізний, верстат плоско-шліфувальний 372Б, вер-
стат токарно-стругальний 735, верстат наждачний, верстат заточувально-
обдирочний, верстат шліфувально-обдирочний 3130, верстат поперечно-
стругальний 7Д36, верстат токарно-гвинторізний 1А62, верстат обдирний, 
верстат настільно-сверлильний (2 шт.), верстат кругло-шліфувальний 3У144, 
прес-ножиці С – 223 АФО, вальці гибочні (2 шт.), ножиці листові Н-478М, 
ножиці Н-475, пневмолот МА 4129, повертальний стіл, машина друкарська 
«Ліствіца» (2 шт.), машина друкарська «Ятрань-33», бензоколонка КЕР-50, 
машина для миття МД-2, насос НП-600, трансформатор ТСМ, мотопом-
па, трансформатор ТДМ 40142 за адресою: м. Львів, вул. Братів Міхнов- 
ських, 32а; 

з ТзОВ «Периметр» на проведення незалежної оцінки об’єкта приватиза-
ції – окремого індивідуально визначеного майна – групи інвентарних об’єктів, 
у складі: автокран КС 3575А, реєстраційний номер 6626ЛВЛ, автокран МКГ-
16 гусеничний самохідний, автонавантажувач, автомобіль КАМАЗ-5320, ре-
єстраційний номер 9137 ЛВЛ, автомобіль ГАЗ-6611, реєстраційний номер 
7277 ЛВО, причіп-розпуск-Е, реєстраційний номер 04875 ТН за адресою: 
м. Львів, вул. Братів Міхновських, 32а;

з ТзОВ «Периметр» на проведення незалежної оцінки об’єкта прива-
тизації – окремого індивідуально визначеного майна – групи інвентарних 
об’єктів, у складі: адміністративно-виробнича будівля (приміщення контори 
та слюсарно-збиральна дільниця), літ. А-2, площею 634,6 м2; будівля заво-
доуправління (механічна дільниця № 2), літ. Б-1, площею 620,5 м2; будівля 
цеху металоконструкцій, літ. В-1, площею 463,5 м2; будівля механічної май-
стерні (механічна дільниця № 1), літ. Г-1, площею 137,3 м2; будівля побу-
тових приміщень, літ. Д-2, площею 446,3 м2; будівля складу литва, літ. Е-1, 
площею 86,1 м2; будівля газорозподільного пункту (редукторна), літ. Ж-1, 
площею 5,9 м2; будівля складу ГЗМ, літ. З-1, площею 50,4 м2; будівля про-
хідної з воротами та огорожею, літ. Є-1, площею 4,3 м2 за адресою: м. Львів, 
вул. Братів Міхновських, 32а. 
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оГоЛоШеннЯ Про нАмір ПереДАТИ ДерЖАВне мАЙно В оренДУ

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

о р е н Д а

вінницЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

05471922, Чернятинський коледж Вінницького на-
ціонального аграрного університету, 23124, Вінницька 
обл., Жмеринський р-н, с. Чернятин, вул. Першотрав-
нева, 28. тел. (04332) 3-24-25

Будівлі та споруди: 
вагова для кормів (літ. О) , вага (літ. о); 
водонапірна башня Рожновського № 2;
водонапірна башня Рожновського № 3;
водонапірна мережа;
жомова яма; 
корівник № 3 (телятник) (літ. Л); 
корівник № 1 (літ. Л5); 
корівник № 2 (літ. Л3); 
кормоцех (літ. Н);
майстерня на тракторній бригаді № 2 (літ. Ж);
насосна станція № 2 (літ. С);
прибудова пункту штучного осіменіння (літ. Л, літ. Л2, літ. Л4);
резервуар (10,0 м3);
резервуар (3,1 м3);
резервуар (8,0 м3);
силосна яма № 1; 
силосна яма № 2;
силосна яма № 3;
сіносховище (літ. П);
склад будівельних матеріалів (літ. Т);
склад ПММ (літ. Г); 
склад їдальні (літ. Б) із погребом (літ. п/Б);
убиральня (літ. В);
ферма-роділка (конюшня) (літ. К);
майстерня на тракторній бригаді № 2 (літ. Д);
будинок механізаторів (літ. А) 

00497236.12.ШОЯПШШ238; 
00497236.12.ШОЯПШШ240; 
00497236.12.ШОЯПШШ242; 
00497236.12.ШОЯПШШ243; 
00497236.12.ШОЯПШШ245; 
00497236.12.ШОЯПШШ248; 
00497236.12.ШОЯПШШ250; 
00497236.12.ШОЯПШШ251; 
00497236.12.ШОЯПШШ253; 
00497236.12.ШОЯПШШ255; 
00497236.12.ШОЯПШШ258; 
00497236.12.Ш ОЯПШШ262; 
00497236.12.ШОЯПШШ263; 
00497236.12.ШОЯПШШ264; 
00497236.12.ШОЯПШШ266; 
00497236.12.ШОЯПШШ267; 
00497236.12.ШОЯПШШ268; 
00497236.12.ШОЯПШШ269; 
00497236.12.ШОЯПШШ270; 
00497236.12.ШОЯПШШ271; 
00497236.12.ШОЯПШШ272; 
00497236.12.ШОЯПШШ274; 
00497236.12.ШОЯПШШ275; 
00497236.12.ШОЯПШШ276; 
00497236.12.ШОЯПШШ290; 
00497236.12.ШОЯПШШ289 

Вінницька обл., Жме-
ринський р-н, с. Тока-
рівка, вул. Космічна, 20

6,0;

5 039,2;

244,9;
250,6;
12,9;

965,8;
105,4;
9,2;

46,1;
1,44;
765,2;
114,9;
280,4 

14 995,08;
6 131,84;
6 131,84;

38 387,74;
685 331,00;

33 551,00;
34 082,00;
3 195,32;

20 126,95;
29 286,6;

20 126,95;
113 964,00;
12 437,00;
1 251,00;
9 571,81;
450,93;

43 364,43;
15 741,00;
97 860,00 

2 роки 364 дні Здійснення господар-
ської діяльності 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21100, м. вінниця, вул. гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-84, 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 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’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 можливий строк оренди мета використання

1 Державне космічне 
агентство України

14308368, ДП ВО «ПМЗ ім. О. М. Макарова», м. Дніпропе-
тровськ, вул. Криворізька, 1, тел. (0562) 33-66-48

Нежитлове при-
міщення

РМЙЙМГ 179 м. Дніпропетровськ, 
вул. Макарова, 6

158,2 265 000,00 2 роки 364 дні Інше використання державного майна, розміщення 
об’єкта торгівлі з продажу продовольчих товарів, крім 
товарів підакцизної групи

2 Міністерство освіти  
і науки України

02066747, Дніпропетровський національний університет 
ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 72, 
тел.: (056) 374-98-01, 374-98-41

Нежитлові вбудовані 
приміщення

Інформація відсутня м. Дніпропетровськ, 
вул. Будівельників, 42

21,7;
34,1;
4,4;
39,3

292 871,00 1 рік Розміщення офісних приміщень з правом торгівлі;
інше використання державного майна (виробництво та 
загальне користування); розміщення складу

3 Міністерство енергети-
ки та вугільної промис-
ловості України

05410777, ДП «Дніпродіпрошахт», 49600, м. Дніпро-
петровськ, вул. Миронова, 15, тел.: (056) 756-82-09, 
744-01-00

Нежитлове вбудоване 
приміщення

05410777.2.ПШИЖЦК004 м. Дніпропетровськ, 
вул. Малиновського, 76

21,6 54 850,00 2 роки 11 місяців Розміщення видавництв друкованих засобів масової 
інформації та видавничої продукції, що друкуються іно-
земними мовами

4 Міністерство енергети-
ки та вугільної промис-
ловості України

05410777, ДП «Дніпродіпрошахт», 49600, м. Дніпро-
петровськ, вул. Миронова, 15, тел.: (056) 756-82-09, 
744-01-00

Нежитлове вбудоване 
приміщення

Інформація відсутня м. Дніпропетровськ, 
вул. Миронова, 15

107,7 863 765,00 2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, що не 
використовується для провадження підприємницької 
діяльності

5 Міністерство енергети-
ки та вугільної промис-
ловості України

14309787, ДП «Східний гірничо-збагачувальний  
комбінат», 52210, м. Жовті Води, вул. Горького, 2,  
тел.: (05652) 9-59-14, 5-53-09

Частина нежитлового 
вбудованого при-
міщення

14309787.14.АААЖБЕ588 м. Жовті Води, вул. Заліз-
нична, 13

2,0 15 334,00 2 роки 11 місяців Розміщення фінансової установи (банкомата)

6 Міністерство освіти  
і науки України

02066747, Дніпропетровський національний університет 
ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 72, 
тел.: (056) 374-98-01, 374-98-41

Нежитлове вбудоване 
приміщення

Інформація відсутня м. Дніпропетровськ, 
вул. Бердянська, 5

362,3 2 635 808,00 1 рік Для організації концертів та іншої видовищно-
розважальної діяльності (з погодинним використанням)

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

ЗаПоріЗЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Регіональне відді-
лення ФДМУ по За-
порізькій області 

Не увійшло у процесі приватизації до статутного капіталу 
ЗАТ «Запоріжбуд» та знаходиться на зберіганні у ФОП 
Іолоп В. М. 

Будівля зварювального 
цеху літ. В

1239559.95ААББАА791 м. Запоріжжя, 
вул. Експресів-
ська, 28

295,8 198 514,00 2 роки 364 дні Інше використання нерухомого майна (розміщення виробництва з виготовлення 
металоконструкцій для ваг та ваговимірювального обладнання українського 
виробництва)

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 області,  
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 та супровідним листом. У разі надходження двох і більше 
заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

івано-франківсЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

2070855, Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної 
академії мистецтв, Івано-Франківська обл., м. Косів, вул. Міцкевича, 2, тел. (034278) 2-12-60

Приміщення на першому поверсі 
суспільно-побутового блоку 

02071027.2.ЦВЖЧВА027 Івано-Франківська обл., 
м. Косів, вул. Міцкевича, 2 

1,5 8 832,00 2 роки 11 місяців Розміщення банкомата

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

київсЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління Балансоутримувач

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

найменування місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфраструктури України ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Частина нежитлового приміщення № 226 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт 3,0
877 227,00 1 рік

Розміщення 
інформаційно-
сервісних центрів

2 Міністерство інфраструктури України ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Частина нежитлового приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт 6,0

3 Міністерство інфраструктури України ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Частина нежитлового приміщення № 4.2.14 (7В) на 4-му поверсі пасажирського тер-
мінала «D»

Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт 14,1 909 120,00 1 рік Розміщення офіса

4 Міністерство інфраструктури України ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Частина нежитлового приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт 4,0 383 876,00 1 рік Обслуговування 
пасажирів

5 Міністерство інфраструктури України ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Нежитлові приміщення № 95, № 96 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт 56,4 3 626 100,00 1 рік Розміщення техніч-
ного персоналу

6 Міністерство інфраструктури України Регіональний структурний підрозділ Київський 
районний центр «Київцентраеро» Украероруху

Нежитлове приміщення на 1-му поверсі службової будівлі «Київцентраеро» Украероруху Київська обл., м. Бориспіль – 7 29,8 1 954 800,00 2 роки 11 місяців Розміщення відді-
лення банку

7
Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України

ВП «Київські магістральні електричні мере-
жі» ДП «Національна енергетична компанія 
«Укренерго»

Частина технологічного приміщення лінійно-апаратних залів ПС-330 кВ «Броварська» Київська обл., Броварський р-н, с. Кра-
силівка, вул. Димерська, 16

0,396 2 773,00

2 роки 11 місяців Розміщення облад-
нання зв’язку8 Частина технологічного приміщення лінійно-апаратних залів ПС-330 кВ «Білоцерків-

ська»
Київська обл., Білоцерківський р-н,  
с. Томилівка, вул. Узинська, 10

0,792 5 400,00

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. київ, вул. с. Петлюри, 15, рв фдму по київ ській області. У разі 
надходження двох або 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».

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

02071010, Національний університет «Львівська політехніка», 79013, 
м. Львів-13, вул. С. Бандери, 12, тел. (032) 258-26-80 

Частина вбудованого нежитлового приміщення, розмі-
щеного на цокольному поверсі гуртожитку № 7

02071010.5.ЦЛЯЮСЕ007 м. Львів, вул. Лукаша,1 2,0 22 683,00 
станом на 30.09.2015

2 роки 364 дні Розміщення банкомата

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 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».
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микоЛаївсЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення  

орендодавця – рв фдму по миколаївській 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 Міністер-
ство оборони 
України

35123222, Філія «Одеське управління військової торгівлі «Концерну  
«Військторгсервіс», 65063, м. Одеса, вул. Армійська, 10а,  
тел. (048) 714-39-26

Нежитлові приміщення № 1-3, розташовані  
в одноповерховій будівлі магазину

33689922.32.УВЮЯЮТ087 Миколаївська обл., Вознесенський 
р-н, с. Мартинівське, БОС-2, будівля 
№ 11а

102,7 73 700,00 2 роки 364 дні Здійснення торгівлі продовольчими 
товарами, алкогольними та тютюно-
вими виробами

2 Міністер-
ство оборони 
України

35123222, Філія «Одеське управління військової торгівлі «Концерну  
«Військторгсервіс», 65063, м. Одеса, вул. Армійська, 10а,  
тел. (048) 714-39-26

Нежитлове приміщення № 4, розташоване  
в одноповерховій будівлі магазину 

33689922.32.УВЮЯЮТ087 Миколаївська обл., Вознесенський 
р-н, с. Мартинівське, БОС-2, будівля 
№ 11а

20,1 15 560,00 2 роки 364 дні Здійснення торгівлі непродовольчи-
ми товарами

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

одесЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення  

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимальний 
строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

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

Приміщення харчового блоку  
їдальні студентського табору  
«Економіст» 

02071072.21.ЧШКМЧН034 Одеська обл., Білгород-Дністровський 
р-н, смт Затока, вул. Вокзальна, 24

96,3 333 346,00 2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи

2 Міністерство  
оборони України

35123222, Філія «Одеське управління військової торгівлі» Концерну 
«Військторгсервіс», 65063, м. Одеса, вул. Армійська, 10а,  
тел. (048) 714-39-26

Нежитлові приміщення одноповер-
хової будівлі (майстерня столярна) 
літ. «Л»

33689922.32.ААААЕЕ581 м. Одеса, вул. Амурська, 5 197,4 576 948,00 2 роки 11 місяців Розміщення столярного цеху (інше ви-
користання нерухомого майна)

3 Міністерство освіти 
і науки України

01127799, Одеська національна морська академія, 65029, м. Оде-
са, вул. Дідріхсона, 8, тел. (048) 725-15-54

Приміщення буфету з умивальником 01127799.4.ТЦАТШО112 м. Одеса, вул. Канатна, 8 38,8 599 964,00 2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи

4 Міністерство 
внутрішніх справ 
України

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

Частина нежитлового приміщення 
другого поверху восьмиповерхової 
адміністративної будівлі

– м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5 6,8 84 960,00 1 рік Розміщення фінансової установи

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

сумсЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення 

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти  
і науки України

04718013, Сумський національний аграрний університет, 40021, 
м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160 

Нежитлові приміщення 04718013.1.БЕШСНП789 м. Суми, вул. Герасима 
Кондратьєва, 160 

54,4 175 600,00 2 роки 364 дні Розміщення фінансової установи та банкомата

2 Державна служба  
статистики України

02362227, Головне управління статистики України, 40481, м. Суми, 
вул. Супруна, 16

Будівля гаража 02362227.1.АААДЕЖ225 Сумська обл., м. Білопіл-
ля, вул. Леніна, 53

111,3 – 2 роки 364 дні Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговуван-
ня та ремонт автомобілів

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. суми, вул. харківська, 30/1, рв фдму по сумській області. 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 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».

черкасЬка оБЛасТЬ
огоЛоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Державна служба 
статистики України 

2357999, Головне управління статистики у Черкаській області, 
м. Черкаси, вул. О. Дашковича , 39, тел. (0472) 45-74-48 

Частина приміщення пер-
шого поверху будівлі 

02357999.1.АААДЕЖ381 Черкаська обл., м. Золотоно-
ша, вул. Новоселівська, 1 

69,8 243 000,00 2 роки 364 дні Розміщення аптеки для торгівлі лікарськими засобами та об’єкта 
торгівлі непродовольчими (супутніми) товарами 

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

м. київ
огоЛоШення 

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

телефон)

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

найменування реєстровий  
номер майна

місцезнахо-
дження

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

01132330, Національний авіаційний університет, 03058, 
м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1,  
тел. (044) 497-01-13

Залізобетонний майданчик біля корпусу № 6 – м. Київ, просп. 
Космонавта  
Комарова, 1 

88,0 1 076 100,00  
станом на 31.07.2015

1 рік Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підак-
цизної групи

2 Міністерство інфра-
структури України

26087910, Відокремлений підрозділ вокзал станції Київ-
Пасажирський Державного територіально-галузевого 
об’єднання «Південно-Західна залізниця», 01032, м. Київ, 
пл. Вокзальна, 1, тел. (044) 465-20-21 

Частина нежитлового приміщення вестибуля 
Центрального вокзалу станції Київ-Пасажирський 
(2,0 м2);
частина нежитлового приміщення вестибуля Пів-
денного вокзалу станції Київ-пасажирський (2,0 м2)

04713033.55.КЦЖЧОС169;
04713033.55.АААЖДВ869

м. Київ, пл. Вок-
зальна, 1

4,0 124 000,00 
станом на 30.09.2015

До 31.12.2015 Розміщення банкоматів

3 Міністерство інфра-
структури України

30218246, Державне підприємство «Укрсервіс Мінтрансу», 
01135, м. Київ, просп. Перемоги, 14, тел. (044) 351-42-01

Нежитлове приміщення на 21-му першому поверсі 
адміністративної будівлі 

30218246.1.БЯШХФЛ004 м. Київ, просп. 
Перемоги, 14 

25,5 618 500,00  
станом на 31.08.2015

2 роки 11 місяців Розміщення офіса

4 Міністерство освіти 
і науки України

02070915, Національний транспортний університет, 01010, 
м. Київ, вул. Суворова, 1, тел. (044) 280-82-03

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщен-
ня на першому поверсі

020709915.1.ЦГБЦЖЖ082 м. Київ вул. 
Кіквідзе, 42

2,0 25 200,00 
станом на 30.09.2015

1 рік Розміщення платіжного термінала

5 Міністерство освіти 
і науки України

2070921, НТУУ «Київський політехнічний інститут», 03056, 
м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел.: 236-79-89, 406-86-30

Нерухоме майно – частина нежитлового примі-
щення на цокольному поверсі будівлі навчального 
корпусу № 20

02070921.1.БДЧАХЯ044 м. Київ, вул. По-
літехнічна, 37

11,0 109 600,00  
станом на 30.09.2015

1 рік Розміщення: торговельного об’єкта з продажу канцтоварів 
– 2,0 м2; ксерокопіювальної техніки для надання населенню 
послуг зі ксерокопіювання документів – 5,0 м2; цифрового 
друку та друку фотографій – 2,0 м2; торговельного об’єкта з 
продажу непродовольчих товарів – 2,0 м2

6 Міністерство освіти 
і науки України

02070944, Київський національний університет ім. Тараса 
Шевченка, 01033, м. Київ, вул. Володимирівська, 64,  
тел. (044) 239-32-94

Частина нежитлового приміщення на першому по-
версі в будівлі гуртожитку № 14

– м. Київ, просп. 
Червонозоря-
ний, 3 

1,0 10 693,00  
станом на 31.09.2015

1 рік Розміщення платіжного термінала

7 Міністерство освіти 
і науки України

02070944, Київський національний університет ім. Тараса 
Шевченка, 01033, м. Київ, вул. Володимирівська, 64,  
тел. (044) 239-32-94

Частина нежитлового приміщення на першому по-
версі в будівлі гуртожитку № 21

– м. Київ, вул Ва-
сильківська, 36 

1,0 12 600,00  
станом на 31.09.2015

1 рік Розміщення платіжного термінала

8 Міністерство еконо-
мічного розвитку 
і торгівлі України

02736337, ДП «Держтранс», 01103, м. Київ, Залізничне 
шосе, 25, тел. 529-43-66

Нерухоме майно – нежитлові приміщення – м. Київ, Заліз-
ничне шосе, 25, 
літ. А 

1 534,0 13 916 300,00 
станом на 28.02.2015 

2 роки 11 місяців Розміщення: камери схову під сезонну резину зима/літо для 
автомобілів – 1 404,0 м2; майстерні, що здійснює технічне 
обслуговування та ремонт автомобілів – 80,0 м2; автомийки 
– 20,0 м2; офіса – 30,0 м2

9 Міністерство молоді 
та спорту України 

Державне підприємство «Палац спорту», 01001, м. Київ, 
Спортивна площа, 1, тел.: 246-74-00, 246-73-23

Нерухоме майно 37193349.1.ЛУЮЧЕК024 м. Київ, Спор-
тивна площа, 1

178,5 3 350 076,00 
станом на 31.07.2015

2 роки 11 місяців Розміщення офіса 

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подають-
ся в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його 
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

інФормАЦіЯ реГіонАЛьнИх ВіДДіЛень ФДмУ

ЗакарПаТсЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

плати за принципом аукціону на право оренди  
нерухомого державного майна

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

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

Балансоутримувач: філія «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття» Українського 
державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних ав-
тотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс».

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

ристання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за 
базовий місяць оренди – жовтень 2015 року, що становить 1 637,25 
грн (без Пдв); у подальшому орендна плата підлягає коригуванню на що-
місячні індекси інфляції; ефективне використання орендованого майна від-
повідно до мети використання: надання послуг митного брокера; термін дії 
договору оренди – 2 роки 11 місяців; компенсація переможцем конкурсу ви-
трат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди, протя-
гом 7 календарних днів після дати затвердження орендодавцем результатів 

конкурсу; переможець конкурсу після отримання проекту договору оренди 
протягом 5 робочих днів повертає орендодавцю підписаний договір орен-
ди; протягом місяця після підписання договору оренди внести завдаток у 
розмірі місячної орендної плати; своєчасно і у повному обсязі сплачувати 
орендну плату (щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за звіт-
ним місяцем); продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна 
здійснюється згідно з чинним законодавством; страхування орендованого 
майна; право орендодавця здійснювати контроль за станом, цільовим ви-
користанням об’єкта оренди; своєчасно здійснювати за власний рахунок 
капітальний, поточний та інші види ремонту орендованого майна. Ця умова 
договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендовано-
го майна і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації 
вартості поліпшень; здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендо-
ваного майна. Протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти 
з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування ви-
трат балансоутримувача на утримання орендованого майна, надання кому-
нальних послуг орендарю або безпосередньо з організаціями, що надають 
відповідні послуги; відшкодувати податок за землю; нести відповідальність 
за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і 
санітарії на орендованому майні згідно із законодавством; орендоване май-
но не може бути приватизованим та переданим в суборенду.

Умови конкурсу відповідають умовам Типового договору оренди індивіду-
ально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної 
власності, затвердженого наказом ФДМУ від 23.08.2000 № 1774 (зі змінами) 
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.2000 за № 931/5152.

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

конкурс з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 

21-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в 
газеті «відомості приватизації» у рв фдму по Закарпатській облас-
ті за адресою: м. ужгород, вул. собранецька, 60, контактний теле-
фон 61-21-50.

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

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії 
такі матеріали:

заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про 
конкурс; пропозиції щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної 
плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день про-
ведення конкурсу); інформацію про засоби зв’язку з ним; 

відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження 

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

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

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

оГоЛоШеннЯ Про ПроВеДеннЯ КонКУрСіВ нА ПрАВо оренДИ мАЙнА
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проДаж об’єктів групи е

інформація 
про продаж державного пакета акцій  

ПриваТного акціонерного ТоварисТва  
«ПреЗиденТ-гоТеЛЬ» на аукціоні 

Найменування: державний пакет акцій Приватного акціонерного 
товариства «ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ» у кількості 94 337 411 шт., що ста-
новить 100 % статутного капіталу товариства.

Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Госпітальна, 12, тел.:  
(044) 256-30-56, (044) 256-30-57.

Код за ЄДРПОУ 30058128.
Розмір статутного капіталу: 94 337 411,00 грн.
Основний вид діяльності (за КВЕД): надання в оренду й експлуата-

цію власного рухомого майна та нерухомого майна.
Номінальна вартість пакета акцій: 94 337 411,00 (дев’яносто чотири 

мільйони триста тридцять сім тисяч чотириста одинадцять) гривень. 
Початкова ціна продажу пакета акцій – 330 111 700,00 (триста 

тридцять мільйонів сто одинадцять тисяч сімсот) гривень. 
Площа земельної ділянки, на якій розташоване господарське това-

риство: 1 175 м2 та 23 493 м2.
Місце розташування земельних ділянок: м. Київ, вул. Госпітальна, 

4 та вул. Госпітальна, 12.
Засоби платежу – грошові кошти.

Показники економічної діяльності за останні три роки
Показник 2012 р. 2013 р. 2014 р.

Баланс активів і пасивів, тис. грн 141 342 144 343 150 120
Рентабельність, % 13,3 25,1 22,5
Вартість власного капіталу, тис. грн 139 194 142 481 147 775
Чистий прибуток, тис. грн 5 116 5 036 7 812
Обсяг реалізованої продукції з ПДВ, тис. грн 46 085 23 987 41 609

Показники господарської діяльності станом на 01.10.2015
Показник Значення показника

Середньооблікова чисельність працівників, чол. 12
Балансова вартість основних фондів, тис. грн 89 216
Знос основних фондів, тис. грн (% від основних фондів) 64
Дебіторська заборгованість, тис. грн ( у тому числі довгострокова) 57 509 (26 457)
Кредиторська заборгованість, тис. грн 1 508

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє при-
родне середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної 
ділянки, природоохоронного обладнання та споруд, інформація про 
сплату екологічних зборів та платежів (у разі їх наявності): відсутні.

Умови аукціону. 
аукціон буде проведено у фонді державного майна україни 

29 грудня 2015 року об 11.00 за адресою: м. київ, вул. кутузова, 
18/9, 3-й поверх, кімн. 303.

Реєстрація учасників аукціону буде проводитись у день проведення 
аукціону з 10.00 за місцем проведення аукціону. 

Аукціон буде проводитися відповідно до Порядку здійснення підго-
товки до приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі 
у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських 
організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних 
форм власності та розташованих на території України або за її межами, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 22 трав-
ня 2012 р. № 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
12 червня 2012 р. за № 937/21249 (далі – Порядок). 

Заява за встановленою формою (додаток до Порядку) та документи, 
що додаються до заяви про участь в аукціоні, приймаються за адресою: 
01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України, 
відділ з обробки, реєстрації, обліку вхідної та вихідної кореспонденції. 
Заява подається у трьох примірниках.

кінцевий строк приймання заяв на участь в аукціоні – 25 груд-
ня 2015 року. 

Грошові кошти у розмірі 10 % початкової вартості продажу па-
кета акцій, що становить відповідно 33 011 170,00 грн, перерахо-
вуються заявником за окремим платіжним дорученням на рахунок 
№ 37316021000058 в Державній казначейській службі України м. Києва, 
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945, одержувач коштів – Фонд дер-
жавного майна України.

Реєстраційний внесок у розмірі одного неоподатковуваного міні-
муму доходів громадян, що становить 17,00 (сімнадцять) грн, та ко-
шти під час розрахунку за придбаний пакет акцій перераховуються на 
рахунок № 37183500900028 в Державній казначейській службі України 
м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945, одержувач коштів – 
Фонд державного майна України.

Відповідно до ч. 4 ст. 8 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного майна» разом із заявою для участі в приватизації об’єкта 
державної власності подається інформація про потенційних покупців 
об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються дер-
жавні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – 
кінцевих власників.

Згідно з ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» особа 
(особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуван-
ням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслід-
ками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих ак-
цій товариства, зобов’язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання 
відповідного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення 
про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здій-
снюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру 
лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.

Відповідно до ст. 186 Закону України «Про приватизацію державно-
го майна» у випадках, передбачених законодавством про захист еко-
номічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл відпо-
відного органу Антимонопольного комітету України на безпосереднє 
або опосередковане придбання, набуття у власність в інший спосіб чи 
отримання в управління акцій (часток, паїв) у розмірі, що забезпечує 
досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі 
управління відповідного суб’єкта господарювання. Порядок подання та 
розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється 
законодавством про захист економічної конкуренції. 

Згідно зі ст. 29 Закону України «Про захист економічної конку-
ренції» надання Антимонопольним комітетом України попередніх ви-
сновків стосовно узгоджених дій, концентрації становить один мі-
сяць. Попередні висновки з питань концентрації відповідного органу 
Антимонопольного комітету України подаються разом із заявою на 
участь в аукціоні. 

Одержання попередніх висновків стосовно узгоджених дій, кон-
центрації не звільняє учасників узгоджених дій, учасників концентрації 
від необхідності звернутися до відповідних органів Антимонопольного 
комітету України із заявою про надання дозволу на узгоджені дії, кон-
центрацію у випадках, передбачених статтями 10 та 24 Закону України 
«Про захист економічної конкуренції».

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного май-
на» не можуть бути покупцями юридичні особи, у майні яких частка 
державної власності перевищує 25 відсотків, державні господарські 
об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні това-
риства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства, особи, зареє-
стровані в офшорній зоні чи країнах, включених FATF до списку країн, 
що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних 
злочинним шляхом, та особи, які прямо чи опосередковано контролю-
ються особами, що не можуть бути покупцями. 

Відповідно до Закону України «Про санкції», розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2014 р. № 829-р «Про про-
позиції щодо застосування персональних спеціальних економічних 
та інших обмежувальних заходів», розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 12 серпня 2015 р. № 808-р «Про розширення пропозицій 
щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів» та Указу Президента України від 16 вересня 
2015 р. № 549/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборо-
ни України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних 
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» 
заборонено участь у приватизації іноземним юридичним чи фізичним 
особам, іншим суб’єктам, дії яких створюють реальні та/або потенційні 
загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і 
територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності 
та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси сус-
пільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи 
обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення пе-
решкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення 
громадянами України належних їм прав і свобод, до яких застосовані 
персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санк-
ції), зокрема резидентам Російської Федерації та особам, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами Російської Федерації 
або діють в їх інтересах.

Також до договору купівлі-продажу з переможцем аукціону будуть 
включені зобов’язання щодо:

збереження профілю діяльності товариства протягом не менше 
ніж п’яти років (ст. 27 Закону України «Про приватизацію державно-
го майна»);

не допускати звільнення працівників товариства з ініціативи покуп-
ця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підста-
ві пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинен-
ня працівником дій, за які законодавством передбачена можливість 
звільнення на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу 
законів про працю України, протягом 6 місяців від дня переходу до 
нього права власності (ст. 26 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного майна»).

Також додатково інформуємо, що ПрАТ «ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ» 
(орендодавець) укладено з ТОВ «Будівельна компанія «Квадр» (орен-
дар) договір оренди від 17.04.2009, згідно з яким рухоме і нерухоме 
майно та інші інвентарні об’єкти, що розташовані за адресою: м. Київ, 
вул. Госпітальна, 12, надані орендарю у строкове платне користуван-
ня на строк 25 років.

Ознайомитися з ПрАТ «ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ» можна у робочі дні 
за його місцезнаходженням: 01601, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12.

З питань реєстрації покупців як учасників аукціону – звертатися до 
Фонду державного майна України за телефонами: +38(044) 284-51-61,  
+38(044) 284-54-64, понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 
до 16.45. 

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на пра-
во оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 31.08.2011 № 906.

київсЬка оБЛасТЬ
інформація 

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

� Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина твердо-
го покриття біля вантажного термінала площею 110,0 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт.

Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про оцінку майна на 31.08.2015 

становить 171 000,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди – розміщення малої архітектурної 

форми для організації закладу громадського харчування.
Орендна ставка: згідно з пунктом 11 Додатка № 2 до Методики розра-

хунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвер-
дженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 № 786 (із 
змінами) – 15 %.

стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – серпень 
2015 року становить 2 137,50 грн без урахування Пдв.

Строк оренди – 1 рік.
конкурс буде проведено 16.12.2015 об 11.00 за адресою: 01032, 

м. київ, вул. симона Петлюри, 15, рв фдму по київській області, ре-
єстрація учасників проходитиме в кімн. 615.

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

стартовим. 
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням. 
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підпи-

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

5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати пе-
реможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту 
підписання договору в розмірі, не меншому, ніж потрійна запропонована ним 
сума місячної орендної плати до Державного бюджету України та балансо-
утримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством. 

Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі ма-
теріали:

заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання оголошених та 
встановлених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвер-
дження, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вносить-
ся учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби 
зв’язку з ним (адреса, телефон, e-mail);

відомості про претендента:
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження пред-

ставника юридичної особи; посвідченні нотаріусом копії установчих доку-
ментів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати пре-
тендента з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості за 
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не поруше-
но справу про банкрутство;

для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу, та належним чи-
ном оформлену довіреність у випадку здійснення функцій представництва; 
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 підприємни-
цтва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подають-
ся у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента. На 
конверті зазначаються назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди. 
Приймання документів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється за адре-
сою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613 (щодня з 9.00 до 
18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, крім вихідних днів).

Кінцевий термін приймання РВ ФДМУ по Київській області пропозицій 
від претендентів – 11.12.2015 включно.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати 
у відділі орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном 
(044) 200-25-28.

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

інформація 
макарівської кеч району про проведення конкурсу  

на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Макарівська 

КЕЧ району, адреса: 12265, Житомирська обл., Радомишльський р-н, смт 
Городок, вул. Поштова, 23.

� Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове май-
но – нежитлове приміщення – частина адміністративної будівлі кеч 
(перший поверх) загальною площею 9,0 м2 у будівлі № 26 військово-
го містечка № 6 за адресою: Житомирська обл., Радомишльський р-н, смт 
Городок, вул. Поштова, 23, рік забудови – 1982.

Балансоутримувач: Макарівська КЕЧ району.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 

31.07.2015 становить 10 567,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати за базовий місяць 

оренди – вересень 2015 року становить 357,45 грн (без Пдв) за умо-
ви використання приміщень для розміщення операторів телекомунікацій, які 
надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів 
телекомунікацій, які надають послуги з доступу до мережі Інтернет.

У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на ін-
декс інфляції.

Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання 

об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбіль-

ший запропонований розмір місячної орендної плати за використання за-
значеного об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; 
сплата завдатку у розмірі, не меншому, ніж орендна плата за перший (базо-
вий) місяць оренди, протягом місяця з моменту підписання договору оренди; 
своєчасна (не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним) і у повному 
обсязі сплата орендної плати з урахування індексу інфляції; відшкодовува-
ти витрати орендодавцю за комунальні послуги та компенсувати земельний 
податок під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат 
за виконаний звіт з незалежної оцінки майна; виконання капітального та по-
точного ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги про від-
шкодування, встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок 
власних коштів орендаря та укладення договорів про надання комунальних 
послуг; страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу, ніж 
встановлена за незалежною оцінкою, заборона приватизації та переходу 
права власності на орендоване майно до третіх осіб.

Переможцем конкурсу визначається орендар, який запропонував най-
більшу орендну плату при обов’язковому забезпеченні виконання інших 
умов конкурсу.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії документи, 
вказані в п. 3.2. наказу ФДМУ та МОУ від 26 липня 2000 р. № 1549/241 «Про 
затвердження Порядку та умов проведення конкурсів на право укладення 
договорів оренди військового майна», а саме:

відомості про учасника конкурсу; належним чином оформлену дові-
реність, видану представнику юридичної особи; виписку з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб (у 5 примірниках); копії 
установчих документів, засвідчені в нотаріальному порядку (для юридич-
них осіб); відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника 
конкурсу; техніко-економічне обґрунтування оренди (варіанти поліпшення 
орендованого майна).

Усі учасники конкурсу подають зобов’язання (пропозиції) щодо виконання 
умов конкурсу, зобов’язання (пропозиції) щодо забезпечення орендної плати 
(застави майна тощо) та додаткові зобов’язання щодо експлуатації об’єкта, 
крім того: заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний 
учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); посвідчені нотаріусом 
копії установчих документів (у 5 примірниках); зобов’язання (пропозиції) щодо 
виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу 
розмір місячної орендної плати (відображається в договорі оренди).

Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті з 
написом «На конкурс».

конкурс буде проведено на 31-й календарний день, починаю-
чи з дня, наступного за днем опублікування цієї інформації в газеті 
«відомості приватизації».

Кінцевий термін приймання документів для участі в конкурсі – за 3 робо-
чих дні до дати проведення конкурсу.

Документи приймаються за адресою: 12265, Житомирська обл., 
Радомишльський р-н, смт Городок, вул. Поштова, 23. Телефон для довідок 
(041-32) 4-23-47.

інформація 
кев м. мукачеве про оголошення конкурсу на право  

укладення договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Мука-

чеве, адреса: 89600, м. Мукачеве, вул. Берегівська-об’їзна, 1а.
� Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина труби котельні 

літ. ч (№ 32а) висотою 30,0 м та частина бетонного майданчика пло-
щею 10,0 м2 військового містечка № 16, що перебувають на балансі КЕВ 
м. Мукачеве, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Ярослава 
Мудрого, 70 (вул. Партизанська, 12). 

Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про 
незалежну оцінку на 31.08.2015 становить 150 950,00 грн (без ПДВ).

Початковий (стартовий) розмір орендної плати, визначений відпо-
відно до вимог чинного законодавства України, за базовий місяць орен-
ди – вересень 2015 р. становить 5 147,40 грн (без Пдв) за умови вико-
ристання об’єкта оренди під розміщення оператора телекомунікацій, який 
надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, оператора телекомуніка-
цій, який надає послуги з доступу до мережі Інтернет, з орендною ставкою  
40 %.

Термін оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонгацією відпо-
відно до вимог чинного законодавства.

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший запропонований розмір орендної плати; забезпечення 

зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку у роз-
мірі, не меншому, ніж місячна орендна плата, протягом 5 днів з моменту 
укладення договору оренди; компенсація орендодавцю податку на землю 
під об’єктом оренди та за прилеглу територію; своєчасно і в повному обсязі 
сплачувати орендну плату з урахуванням індексу інфляції; виконання ремон-
ту орендованого майна за власний рахунок орендаря; компенсація витрат 
за виконання незалежної оцінки; встановлення приладів обліку комунальних 
послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів 
з постачальними організаціями; дотримання вимог експлуатації об’єкта та 
забезпечення пожежної безпеки; ефективне використання об’єкта оренди 
відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборона суб-
оренди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно до 
третіх осіб; виконання умов з технічного захисту інформації.

Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував най-
більшу орендну плату за обов’язкового забезпечення виконання інших 
умов конкурсу.

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

заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ від 
15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються 
орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до дер-
жавної власності», а саме:

а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують 
повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії 
установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) 
учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгова-
ності; довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено 
справу про банкрутство; 

б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвід-
чує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, 
видану представнику фізичної особи; посвідчену нотаріусом копію свідоцтва 
про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; ви-
тяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – під-
приємців; декларацію про доходи або завірену у встановленому порядку 
копію звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника 
єдиного податку.

Документи та конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з на-
писом «На конкурс».

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – по завершенні 20 
календарних днів з моменту опублікування цієї інформації в газеті «Відомості 
приватизації». 

конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день піс-
ля публікації цієї інформації в газеті «відомості приватизації» у кев 
м. мукачеве за адресою: 89600, м. мукачеве, вул. Берегівська-
об’їзна, 1а. Телефон для довідок (03131) 2-12-04.


