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ПередПлата – 2017 
усе Про ПриватиЗаціЮ – в офіційному виданні 

фонду державного майна україни!

«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 2017 рік, с. 105

телефон редакції (044) 200-35-01,  
з питань розповсюдження (044) 200-35-81

Придбати журнал і газету вроздріб  
можна в приміщенні фдму

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

у фдму за номерами телефонів:

(044) 254-29-76 – працює гаряча лінія;

(0-800) 50-56-46 – працює безкоштовна  
гаряча лінія з питань приватизації

прИватИЗовано ШЛЯХом вИкУпУ
дніПроПетровська область

Нежитлове приміщення № 33 на першому поверсі в літ. А-9 загальною площею 
1 261,9 м2 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 37. При-
ватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в елек-
тронній формі, за 14 278 146,00 грн, у т.ч. ПДВ – 2 379 691,00 грн.

львівська область
Окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля, літ. «А-1», площею 

76,9 м2 за адресою: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Новошичі, вул. Шевчен-
ка, 195/1, що перебуває на балансі Публічного акціонерного товариства «Дро-
гобицький завод автомобільних кранів». Приватизовано фізичною особою, яка 
єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 25 788,00 грн, 
у т. ч. ПДВ – 4 298,00 грн.

вінницька область
інформація 

про продаж на аукціоні в електронній формі  
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: будівля лазні загальною площею 73,9 м2.
Адреса об’єкта: 22721, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Жорнище, вул. Бой-

ка, 25. Зберігач: ПАТ «Жорнище», код за ЄДРПОУ 00414210.
Адреса зберігача: 22721, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Жорнище, 

вул. Бойка, 17.
Відомості про об’єкт: будівля лазні загальною площею 73,9 м2, 1968 року по-

будови, не експлуатується.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка орієнтовною площею 0,0182 

га входить до складу земельної ділянки площею 19,5875 га, кадастровий номер 
0521282400:03:000:0653, розташована на території Іллінецької міської ради, на 
якій розташована будівля лазні, належить до земель сільськогосподарського при-
значення (під господарськими будівлями і дворами), інформація про наявність об-
межень (обтяжень) на земельну ділянку відсутня.

Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 30 622,00 грн, ПДВ – 6 124,40 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта приватизації з урахуванням Пдв –  

36 746,40 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвід-

чення договору купівлі-продажу державного майна сплатити ціну продажу та після 
сплати в повному обсязі прийняти його у триденний термін за актом передачі.

Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного від-
сотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 367,46 грн.

Засоби платежу – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 

придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у 
Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ 
ФДМУ по Вінницькій області.

Грошові кошти в розмірі 3 674,64 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта 
приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Києва, МФО 820172,  
код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 13.07.2017 включно 
до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено 17.07.2017 українською 
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку 
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення 
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви 
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються 
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: 
auk@uub.com.ua, тел. (0532) 56-00-37 до 17.00. Протягом двох календарних днів з 
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Україн-
ської універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на 
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, 
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 
(зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області 
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. (0432) 67-26-08, час роботи 
з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

донецька область
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: колишній об’єкт цивільної оборони у складі: приміщення підвальної 
частини адміністративної будівлі – колишнє сховище цивільної оборони загальною 
площею 317,0 м2 в літ. «А-4» (інв. № 484); кінопроектор «Україна 5» (інв. № 507); радіо- 
станція Р 108 (інв. № 520); трансформатор зварювальний ТДМ-401 У2 (інв. № 519).

Адреса об’єкта: 84112, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Світлодарська,  65.
Балансоутримувач: ПАТ «Слов’янський машинобудівний завод». Ідентифіка-

ційний код 01412377.
Відомості про об’єкт: приміщення підвальної частини адміністративної будів-

лі – колишнє сховище цивільної оборони загальною площею 317,0 м2 розташоване 
у чотириповерховій будівлі. Фундамент бетонний монолітний, стіни та перекрит-
тя залізобетонні, підлога – бетон, сходи – залізобетонні марші. Наявне інженер-
не устаткування: електроосвітлення, водопровід, каналізація, опалення водяне. 
Приміщення має окремий вхід. Рік побудови – 1989. До складу об’єкта входить 
рухоме майно: кінопроектор «Україна 5»; радіостанція Р 108; трансформатор зва-
рювальний ТДМ-401 У2.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 194 550,00 грн, ПДВ – 38 910,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 233 460,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець визначає 

самостійно; забезпечення утримання об’єкта у належному санітарному стані; за-
безпечення вільного доступу обслуговуючих служб до комунікацій загального ко-
ристування; здійснення державної реєстрації права власності на об’єкт відповідно 
до вимог чинного законодавства протягом шістьох місяців після підписання акта 
передачі державного майна; оплата за об’єкт здійснюється у строки, передбачені 
чинним законодавством; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в 
період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ 
ФДМУ по Донецький області із забезпеченням переходу до нового власника всіх 
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності 
за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав 
та обов’язків покупця згідно з законодавством України.

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

Грошові кошти в розмірі 23 346,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від по-
чаткової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172, 
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку про-
ведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у 
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 
2015 року за № 1147/27592.

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі про-
водиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення 
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, 
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого нака-
зом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

аукціон в електронній формі буде проведено українською універсаль-
ною біржею 17.07.2017. Час внесення цінових пропозицій (початку аук-
ціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайт Української універсальної біржи: http://
www.uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники 
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржи (36039, 
м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох при-
мірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, 
а також докази надсилання цих документів.

Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні – 
13.07.2017 до 17.00.

Винагорода організатора аукціону – Української універсальної біржи випла-
чується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації, що ста-
новить 2 334,60 грн.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ЗакарПатська область
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  
об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу 

державного підприємства «берегівський кар’єр»,  
який орендується Прат «берегівський кар’єр»

Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Бере-
гівський кар’єр», який орендується ПрАТ «Берегівський кар’єр».

Балансоутримувач: ПрАТ «Берегівський кар’єр».
Адреса об’єкта: 90260, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, 

вул. Ференца Ракоці ІІ, 245.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача 32703031.
Вид діяльності об’єкта: виробництво неметалавих мінеральних добрив, н. в. 

і. у; добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та 
глинистого сланцю; добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів, 
н. в. і. у; тощо.

Відомості про об’єкт приватизації: до складу ЄМК входять: 37 будівель та 
споруд, 21 трансортний засіб, 125 одиниць обладнання, устаткування, приладів, 
меблів та іншого майна. Об’єкти, які не підлягають приватизації та не входять до 
складу ЄМК, – відсутні.

Відомості про земельні ділянки: у користуванні ПрАТ «Берегівський кар’єр» від-
повідно до договорів оренди перебуває земельна ділянка площею 33,8724 га, у т. 
ч.: 13,3857 га – на території Берегівської міської ради та 20,4867 га – на території 
Мужіївської сільської ради Берегівського району.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забрудню-
ючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на 
території підприємства не утворюються і не зберігаються.

Об’єкт переданий в оренду ПрАТ «Берегівський кар’єр», термін дії договору 
оренди – до 05.02.2019.

основні показники діяльності підприємства

Найменування показника 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік
Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн 1619 1642 2301 3143
Чистий прибуток (збиток), тис. грн -193 -84 38 53
Рентабельність, % – – 0,02 0,02
Вартість активів, тис. грн 15698 15498 15436 15936
Дебіторська заборгованість, тис. грн 72 218 152 574
Кредиторська заборгованість, тис. грн 591 475 375 822

Кількість працівників станом на 01.09.2016 – 19.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 12 300 000,00 (два-

надцять мільйонів триста тисяч грн 00 коп) гривень, ПДВ – 2 460 000,00 (два міль-
йони чотириста шістдесят тисяч грн 00 коп) гривень.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 14 760 000,00 
(чотирнадцять мільйонів сімсот шістдесят тисяч грн 00 коп.) гривень.

Умови продажу:
 збереження основних видів діяльності підприємства протягом п’яти років з мо-

менту укладення договору купівлі-продажу; покупець є правонаступником всіх прав та 
обов’язків державного підприємства; збереження кількості існуючих робочих місць; 
забезпечення безпечних, нешкідливих умов праці, правил протипожежної безпеки 
та цивільного захисту згідно з чинним законодавством України; недопущення звіль-
нення працівників підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу 
(за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю 
України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звіль-
нення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю 
України) протягом 6 місяців від дати переходу права власності на об’єкт привати-
зації; забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового 
законодавства; здійснення заходів щодо збереження навколишнього середовища, 
забезпечення дотримання санітарних та екологічних норм; питання землекористу-
вання вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу в установле-
ному законодавством порядку; не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю 
за виконанням умов, надавати необхідні матеріали, відомості, документи про вико-
нання умов до підписання акта підсумкової перевірки; подальше відчуження об’єкта 
приватизації та/або передача його в заставу до повного виконання зобов’язань за 
договором купівлі-продажу здійснюється виключно за згодою РВ ФДМУ по Закар-
патській області, яка надається відповідно до порядку, встановленого ФДМУ та за-
конодавством України, із збереженням для нового власника зобов’язань покупця за 
договором купівлі-продажу, які не виконані на момент відчуження.

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

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

Грошові кошти в розмірі 1 476 000,00 грн., що становить 10 % початкової ціни 
об’єкта, перераховуються на р/р № 37316006018418, МФО 820172 в ДКСУ, одер-
жувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310.

Кінцевий термін приймання заяв – 17 липня 2017 р.
аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «іннекс» 

21 липня 2017 року. Час початку торгів – 10.00, час закінчення аукціону (вне-
сення цінових пропозицій ) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в 
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за 
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від-
сотка) від початкової ціни об’єкта.

інформаційне Повідомлення 
фонду державного майна україни про конкурс  

з продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства 
«укрнафтопродукт», що не відбувся 

Призначений на 22 червня 2017 року конкурс з продажу пакета акцій приват-
ного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 00018201), яке 
знаходиться за адресою: бульв. Верховної Ради, 34, м. Київ, 02094, інформаційне 
повідомлення про проведення якого було опубліковано в газеті «Відомості при-
ватизації» від 24.05.2017 № 40 (1060), не відбувся у зв’язку з відсутністю попиту 
від потенційних покупців.
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Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, по-
даються в електронному вигляді до товарної біржі «ІННЕКС» на електронну адресу: 
www.market.comminnex.com. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації 
заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу товарної біржі «ІННЕКС» 
(03040, м. Київ, просп. Голосіївський, 70, кімн. 1103) оригінали заяв на участь в 
акціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є 
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квіт-
ня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня  
1998 року за № 400/2840, зі змінами.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, по-

збавляється права на подальшу участь в цьому аукціоні.
Отримати додаткову інформацію можна в РФ ФДМУ по Закарпатській області 

за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; телефон для до-
відок в Ужгороді (0312) 61-38-83.

львівська область
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  
об’єктів державної власності

Назва об’єкта № 1: окреме індивідуально визначене майно – група інвен-
тарних об’єктів у складі: стіл 2-міс. (56 шт.), стільці (112 шт.), стіл 4-міс. (20 
шт.), стілець дитячий (80 шт.).

Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансо-

утримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається в основному з одиниць дитячих ме-

блів та інвентарю (для дитсадків): cтіл 2-місний (56 шт., матеріал виготовлення – 
ДСП, прямокутний), стільці (112 шт., матеріал виготовлення – дерево, фанера), 
стіл 4-місний (20 шт., матеріал виготовлення – ДСП, прямокутний), стілець дитя-
чий (80 шт., матеріал виготовлення – дерево, фанера). Дата випуску складових 
об’єкта приватизації – кінець 1980-х років. Меблі перебувають на зберіганні в 
неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства, в основному 
в заводській упаковці, без значних механічних ушкоджень. Технічний стан дитячих 
меблів класифікований як придатний до використання.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 21 630,00 грн; ПДВ – 4 326,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 25 956,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 2 595,60 грн.
Назва об’єкта № 2: окреме індивідуально визначене майно – група інвен-

тарних об’єктів у складі: маслодільник рд-5, машина пральна кн-125 (3 шт.), 
плита електрична Пе-051 (2 шт.), плита електрична Пе-0,51, машина мров-
160 (овочерізка), центрифуга кн- 217, котел кПе-100, хліборізка мрх-200, 
рибочистка ро-1м, м’ясорубка м-250 (2 шт.), шафа жарова Шж-0,85.

Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансо-

утримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається з обладнання закладів громадсько-

го харчування (побутова техніка). Дата випуску складових об’єкта приватизації – 
кінець 1980-х років. Складові об’єкта тривалий час перебувають на зберіганні в 
неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства. Обладнання 
не тестувалось, не досліджено придатність основних вузлів, особливо – немета-
левих частин (гума, пластмаса) та електричних частин. Технічний стан обладнання 
класифікований: від задовільного до непридатного (брухт).

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 36 700,00 грн; ПДВ – 7 340,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 44 040,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 4 404,00 грн.
Назва об’єкта № 3: окреме індивідуально визначене майно – група інвен-

тарних об’єктів у складі: привід П-2, вентвідсос мво-1,6 (2 шт.), термостат 
тс-10, ліфт вантажний, стерилізатор.

Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансо-

утримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається з обладнання закладів громадського 

харчування, лабораторного обладнання, підйомних механізмів. Дата випуску скла-
дових об’єкта приватизації – кінець 1980-х років. Привід П-2 складається з двох 
варочних камер, потужність – 7,5 КВт, габарити 900 х 850 х 1350 м, маса – 160,0 
кг, матеріал – нержавіюча сталь. Вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.) – конструкція наві-
сного типу, в якій суміщені пристрої припливної та витяжної вентиляції, габаритні 
розміри: 1600 х 700 х 580 мм, маса – 50,0 кг, продуктивність – 0,65 м3/год. Термо-
стат ТС-10 – термостат сухоповітряний, ємність камери – 10,0 л. Ліфт вантажний: 
маса – орієнтовно 4 500,0 кг. Стерилізатор металевий, з нержавіючої сталі, маса – 
орієнтовно 15,0 кг. Складові об’єкта перебувають на зберіганні в неопалювальних 
виробничо-складських приміщеннях підприємства, вантажний ліфт – на земельній 
ділянці під відкритим небом. Технічний стан одиниць обладнання класифікований: 
від придатного до використання до непридатного (брухт).

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 35 700,00 грн; ПДВ – 7 140,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 42 840,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 4 284,00 грн.
Умови продажу об’єктів: подальше використання об’єкта визначає покупець; 

подальше відчуження об’єкта приватизації до повної сплати його вартості можливе 
лише за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за ви-
конанням умов договору купівлі-продажу.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від-
сотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, 
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ 
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. 
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на 
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ 
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 17.07.2017 до 16.00.
аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «україн-

ська міжрегіональна спеціалізована» 21 липня 2017 року, час початку торгів – 
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в елек-
тронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом 
зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за №1147/27592 (зі змінами).

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Про-
тягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані 
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» 
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох 
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до 
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв 
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду 
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви 
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, 
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Укра-

їнська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а, 
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  

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

них об’єктів у складі: лава для роздягання (12 шт.), ліжко дитяче з матрацом  
(55 шт.), матрац (84 шт.), лава для одягу (20 шт.), ліжко дитяче (84 шт.).

Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Зміна». Код за ЄДРПОУ 

22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, 
вул. Промислова, 4.

Відомості про об’єкт: складові об’єкта перебувають на зберіганні в неопалю-
вальних виробничо-складських приміщеннях підприємства. Дата випуску – кінець 
1980-х років. Технічний стан об’єкта придатний до експлуатації.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 39 580,00 грн. ПДВ – 7 916,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 47 496,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 4 749,60 грн.
Назва об’єкта № 2: окреме індивідуально визначене майно – група ін-

вентарних об’єктів у складі: шафа для одягу (36 шт.), шафа для іграшок 
(12 шт.), шафа для книжок (4 шт.), шафа господарська (5 шт.), вішалка для 
роздягання (25 шт.), шафа для верхнього одягу (20 шт.), шафа для індиві-
дуального користування (4 шт.), шафа д/мат. (4 шт.), шафа д/пост. (4 шт.), 
вішалка для рушників (16 шт.).

Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Зміна». Код за ЄДРПОУ 

22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, 
вул. Промислова, 4.

Відомості про об’єкт: складові об’єкта перебувають на зберіганні в неопалю-
вальних виробничо-складських приміщеннях підприємства. Дата випуску – кінець 
1980-х років. Технічний стан об’єкта придатний до експлуатації.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 30 500,00 грн. ПДВ – 6 100,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 36 600,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 3 660,00 грн.
Умови продажу об’єктів: подальше використання об’єкта визначає покупець; 

подальше відчуження об’єкта приватизації до моменту зняття з контролю можливе 
лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених догово-
ром купівлі-продажу, та виключно за згодою органу приватизації, який здійснює 
контроль за їх виконанням.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (1 відсотка) 
від початкової ціни об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ 

у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. 
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на 
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ 
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 17.07.2017 до 16.00.
аукціони в електронній формі буде проведено товарною біржею «україн-

ська міжрегіональна спеціалізована» 21.07.2017, час початку торгів – 11.00, 
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 
(зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. 
за №1147/27592.

Заяви на участь в аукціонах та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спе-
ціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в 
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що 
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та 
реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку 
подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної 
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року 
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за 
№ 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Укра-

їнська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а), 
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  

об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – будівля гаража літ. 

«Б-1» загальною площею 54,2 м2.
Адреса об’єкта: 81000, Львівська обл., Яворівський р-н, м. Яворів, вул. Кот-

ляревського, 3.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області, 

код за ЄДРПОУ 02361400. Адреса балансоутримувача: 79019, м. Львів, просп.  
В. Чорновола, 4.

Відомості про об’єкт: будівля розташована в серединній зоні міста. Рік побудо-
ви – орієнтовно 80-ті роки. Висота приміщення – 2,54 м. Стіни цегляні, перекриття – 
залізобетон, дерев’яні ворота, підлога – бетон, наявне електроосвітлення. Наявна 
оглядова яма. Об’єкт розташований на земельній ділянці, яка перебуває в постій-
ному користуванні Головного управління статистики у Львівській області.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 71 000,00 грн, ПДВ –14 200,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 85 200,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 8 520,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; 

питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору 
купівлі-продажу згідно з чинним законодавством; подальше відчуження об’єкта 
приватизації до моменту зняття з контролю можливе лише за умови збереження 
для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, та ви-
ключно за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (1 відсотка) 
від початкової ціни об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 
придбаний об’єкт приватизації вноситься на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ 
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. 
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на 
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ 
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 17.07.2017 до 16.00.
аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «українська 

міжрегіональна спеціалізована» 21 липня 2017 року. Час початку торгів – 
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 
(зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. 
за № 1147/27592.

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спе-
ціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в 
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що 
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та 
реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку 
подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної 
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року 
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за 
№ 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Укра-

їнська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а), 
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

харківська область
інформація 

про продаж на аукціоні в електронній формі  
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: побутові приміщення № 13-20 загальною площею 185,3 м2  
в літ. «Г».

Балансоутримувач: ТОВ фірма «Автосервіс» (ліквідовано).
Адреса об’єкта: Харківська обл., Куп’янський р-н (землі Курилівської сільської 

ради за межами населеного пункту).
Відомості про об’єкт: побутові приміщення № 13-20 загальною площею 185,3 м2 

в літ. «Г», інв. № 105, рік побудови – 1973.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 15 480,00 грн. 
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 12 900,00 грн; ПДВ – 2 580,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотарі-

ального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта 
приватизації.

2. Після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації прийняти 
його у триденний термін за актом передачі.

3. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації в установленому за-
конодавством порядку.

4. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості, 
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати 
у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.

5. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації 
до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної 
сплати за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській області.

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 

придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р 
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 
23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 1 548,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р 
№ 37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 23148337, одержувач ко-
штів: РВ ФДМУ по Харківській області.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від-
сотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі 
змінами.

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, 
подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі 
(веб-сайт: http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох 
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити 
на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, м. Івано-Франківськ, 
вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та на-
лежним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також до-
кази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 
(зі змінами).

аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універ-
сальною товарною біржею 21 липня 2017 року, час внесення цінових про-
позицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропо-
зицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 17 липня 2017 р. до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його 

розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, по-

збавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342) 50-56-56 (При-

карпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шев-
ченка, 9), та (057) 700-75-60 (РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан 
Театральний, 1, 6-й поверх, кімн. 20).

Черкаська область
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 20123, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крач-

ківка, вул. Молодіжна, 28.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля, в якій знаходиться 

дев’ять кімнат загальною площею 182,3 м2. Рік побудови – 1977. Фундамент буто-
вий; перекриття – з/б плити; підлога бетонна; прорізи – дерев’яні. Інженерні мережі: 
електропостачання, водопостачання, каналізація, центральне опалення – недіючі. 
Приміщення не використовуються. Загальний фізичний знос – 43,2 %, санітарно-
технічний стан – задовільний.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 33 600,00 грн, ПДВ – 6 720,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 40 320,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта: подальше призначення та використання 

об’єкта покупець визначає самостійно; забезпечити під час експлуатації об’єкта 
виконання протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та дотримання 
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; питання 
користування земельною ділянкою під об’єктом приватизації покупець вирішує 
самостійно відповідно до чинного законодавства.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 кален-

дарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від-

сотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час роз-

рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007 в 
ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ 
по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь 
в аукціоні, без ПДВ»).

Грошові кошти в розмірі 4 032,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319071002036 в ДКСУ, МФО 820172, 
код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: 
«10% від початкової ціни об’єкта приватизації – нежитлової будівлі лазні загальною 
площею 182,3 м2 (Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 
28) в сумі 4 032,00 грн без ПДВ»).

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 17 липня 2017 р. до 
17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено центральною універсаль-
ною біржею 21 липня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій 
(початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій 
(закінчення аукціону) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведен-
ня в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за 
№ 1147/27592.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до за-
яви, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржі: 
https://centrex.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані направити на адресу Центральної універсальної біржі (36020, м. Пол-
тава, вул. Стрітенська, 36, офіс 214) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох 
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до 
заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 
року за № 400/2840 (зі змінами).

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

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцем його 
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області.

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області 
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. 37-26-61, час робо-
ти – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

ЧерHівецька область
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі 
об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу 
новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики

Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс Новодністровської державної 
швейно-трикотажної фабрики.

Балансоутримувач: Новодністровська державна швейно-трикотажна фабрика. 
Код за ЄДРПОУ 25077191.

Місцезнаходження об’єкта: 60236, м. Новодністровськ, Сокирянський р-н, 
Чернівецька обл.

Види діяльності об’єкта: виробництво швейних, трикотажних виробів та ви-
робів з текстилю, роздрібна та оптова торгівля тканинами.

Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять 417 од. 
основних засобів, у т. ч.: транспортні засоби – 2 од., інші необоротні активи – 415 
од. Будівлі та споруди у підприємства відсутні. Основні засоби та запаси підпри-
ємства зберігаються в орендованому складі.

Відомості про земельну ділянку: –.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює вироб-

ничу діяльність з 2005 р., продукція не випускається. Обсяг власного капіталу під-
приємства є від’ємним значенням і становить (–) 44,3 тис. грн. Заборгованість ста-
ном на 28.02.2017: дебіторська – немає; кредиторська – 240,7 тис. грн. Непокритий 
збиток минулих років – 537,8 тис. грн. Підприємство збиткове, не рентабельне.

Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, 
утворення і розміщення відходів у підприємства немає.

Чисельність працюючих: 1 особа (в. о. директора – 1).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 7 840,00 грн, ПДВ – 

1 568,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 9 408,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець.
2. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи 

уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 
40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які за-
конодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та 
статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати пере-
ходу права власності.

3. Новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’язків підприємства.
4. Погашення кредиторської заборгованості підприємства станом на 

28.02.2017, зокрема: заборгованості із заробітної плати в сумі 104,9 тис. грн, 
зобов’язань перед бюджетом в сумі 49,8 тис.грн та зі страхування в сумі 69,6 тис.
грн протягом 6 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу, іншої заборго-
ваності протягом 12 місяців з дня підписання до говору купівлі-продажу.

5. Створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації 

в період чинності зобов’язань здійснюється за погодженням з державним органом 
приватизації із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань, 
не виконаних покупцем на момент такого відчуження.

7. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища».

8. У встановленому чинним законодавством порядку покупець зобов’язаний 
здійснити державну реєстрацію припинення Новодністровської державної швейно-
трикотажної фабрики шляхом її реорганізації протягом 18 місяців від дня переходу 
до покупця права власності на об’єкт приватизації.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 940,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ 
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539, 
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від-
сотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з 
посвідченням договору купівлі-продажу.

аукціон в електронній формі буде проведено 21.07.2017 українською 
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведен-
ня в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року 
за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є до-
датками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універ-
сальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох кален-
дарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити 
на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 
52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином 
засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надси-
лання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 
року за № 400/2840 (зі змінами).

Кінцевий термін приймання заяв: 17.07.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. До-

даткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адре-
сою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час 
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. 

Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
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львівська область
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  
під розбирання об’єкта незавершеного будівництва 

Назва об’єкта незавершеного будівництва: плавальний бассейн.
Місцезнаходження: 81156, пл. Звенигород,1461, с. Звенигород, Пустомитів-

ський р-н, Львівська обл.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: будівля двоповерхова цегляна 

розмірами в натурі 30,7 х 31м. Висота будівлі – 8,0 м. Плавальні басейни розмірами  
8 х 25м та 6 х 10 м. Будівельний об’єм – 7 614,0 м3. Загальна площа – 1 585,0 м2. На 
1-му поверсі розташовані приміщення вестибуля, гардеробної, бойлерної. На 2-му 
поверсі розташований плавальний басейн розмірами 6 x 10 м та інші приміщення.

Виконано такі будівельно-монтажні роботи: фундамент стрічковий зі збірних 
з/б блоків; стіни цегляні товщиною 0,4 м під розшивку; перегородки цегляні товщи-
ною 0,27 м оштукатурені; перекриття та покриття з/б з ребристих плит розмірами 
12 х 3 х 0,45 м; дах схилий складний з дерев’яних крокв та обрешітки; покрівля з 
черепиці. Водовідвідні пристрої відсутні. Підлоги бетонні, плиточні. Сходи – з/б 
марші. Внутрішні дверні блоки відсутні. Внутрішнє оздоблення: оштукатурення, 
часткове облицювання стін керамічною плиткою. Стелі оштукатурені. До будівлі 
підведено водопровід, каналізацію, електроосвітлення, центральне опалення, га-
зопостачання. Внутрішні комунікації фактично зруйновані. Об’єкт незавершеного 
будівництва не законсервований та не охороняється. Тимчасові будівлі та споруди 
на будівельному майданчику відсутні. Завезених та невикористаних матеріалів на 
будівельному майданчику немає. Устаткування відсутнє.

Земельна ділянка: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділялась.
Рівень будівельної готовності: ~ 45 %.
Ціна об’єкта без ПДВ – 295 375,00 грн, ПДВ – 59 075,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 354 450,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 35 445,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840, 
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070, банк 
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.

З об’єктом можна ознайомитися за адресою: пл. Звенигород, 1461, с. Звени-
город, Пустомитівський р-н, Львівська обл.

Умови продажу: покупець зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести 
земельну ділянку в належний стан протягом трьох років з моменту підписання акта 
приймання-передачі, здійснити передачу земельної ділянки, на якій розташований 
об’єкт, у встановленому законом порядку; забезпечення покупцем вимог екологічної 
безпеки, охорони навколишнього середовища під час розбирання об’єкта; подальше 
відчуження об’єкта незавершеного будівництва можливе лише за умови збереження 
для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених 
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, 
який здійснює контроль за їх виконанням; на вимогу продавця покупець зобов’язаний 
до моменту завершення розбирання об’єкта та підписання акта підсумкової пере-
вірки виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні 
матеріали, відомості, документи тощо, про виконання умов договору.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, 
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу 
участь у цьому аукціоні.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від-
сотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з 
посвідченням договору купівлі-продажу.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за при-
дбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львів-
ській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач 
коштів – регіональне відділення ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 17.07.2017 до 16.00.
аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «україн-

ська міжрегіональна спеціалізована» 21 липня 2017 року, час початку торгів – 
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в елек-
тронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом 
зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за №1147/27592 (зі змінами).

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Про-
тягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані 
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» 
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох 
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до 
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв 
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду 
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви 
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, 
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Укра-
їнська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а, 
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

Чернівецька область
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі під 
розбирання об’єкта незавершеного будівництва державної 

власності – будівлі та споруди, що перебували на балансі сП 
«новоселицький м’ясокомбінат», разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – бу-

дівлі та споруди, що перебували на балансі СП «Новоселицький м’ясокомбінат», 
разом із земельною ділянкою.

Місцезнаходження об’єкта: вул. Кобилянська, 2а, с. Строїнці, Новоселицький 
р-н, Чернівецька обл.

Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – 
будівлі та споруди, що перебували на балансі СП «Новоселицький м’ясокомбінат», 
разом із земельною ділянкою розташовані на околиці с. Строїнці, на відстані 
близько 800 м від дороги місцевого значення. Поруч з об’єктом оцінки розташо-
вані аграрні поля, кладовище. У 30 хвилинах ходу від об’єкта розташовані будівлі 
старого м’ясокомбінату, споруди Новоселицького РЕС, газорозподільча та газо-
заправна станції, інші виробничі та допоміжні промислові об’єкти.

На будівельному майданчику розпочаті будівництвом у 1985 – 1991 рр. пере-
бувають в стані покинутого будівництва з 1991 року без консервації такі будівлі та 
споруди згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 24 будівлі і споруди 
(22 найменування), а саме:

вагова-прохідна; розподільчий пристрій 10 кВ; водонапірна насосна станція; 
пункт мийки та дезінфекції машин; дезінфектор; пожежні резервуари ємністю 
250 м3 (2 шт.); резервуари 1400 м3  (2 шт.); димохідна труба; внутрішньомай-
данчикові мережі каналізації; водонапірна башта 300 м3; м’ясопереробний кор-
пус;  м’ясожировий корпус; холодильник з компресорною; корпус перезабійного 
утримання худоби; матеріальний склад; адміністративно-побутовий корпус; хло-
раторна; санбойня; склад аміаку та масел; жирозбірник (жижезбірник); канижна;  
установка мазутопостачання.

Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не охороняється, навколо 
всього будівельного майданчика є огорожа із залізобетонних плит.

Відомості про земельну ділянку: цільове призначення земельної ділянки (ка-
дастровий номер 7323087900:02:005:0235): для розміщення основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості. Площа земельної ділянки всього – 11,0706 га.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 2 042 474,00 грн 
(два мільйони сорок дві тисячі чотириста сімдесят чотири гривні 00 коп.), у т. ч.: не 
завершені будівництвом будівлі та споруди, що перебували на балансі СП «Ново-
селицький м’ясокомбінат», – 354 207,00 грн (триста п’ятдесят чотири тисячі двісті 
сім гривень 00 коп.), земельна ділянка – 1 688 267,00 грн (один мільйон шістсот 
вісімдесят вісім тисяч двісті шістдесят сім гривень 00 коп.). ПДВ – 408 494,80 грн 
(чотириста вісім тисяч чотириста дев’яносто чотири гривні 80 коп.).

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 2 450 968,80 
грн (два мільйони чотириста п’ятдесят тисяч дев’ятсот шістдесят вісім 
гривень 80 коп.).

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва та при-

вести земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, в належний стан (провести 
рекультивацію) відповідно до вимог чинного законодавства протягом 3 років з мо-
менту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва.

2. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати до-
тримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища».

3. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення розби-
рання та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-
продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, 
документи тощо про виконання умов договору.

4. Земельна ділянка придбавається покупцем тільки під забудову.
5. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише за 

умови збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором 
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здій-
снює контроль за їх виконанням.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 245 096,88 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ 
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539, 
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від-
сотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.

Аукціон в електронній формі буде проведено 21.07.2017 Українською Універ-
сальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 
10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведен-
ня в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за 
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками 
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на 
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реє-
страції заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Уні-
версальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь 
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що 
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог 
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності 
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 р. № 772, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 р. за № 400/2840 (зі змінами).

Кінцевий термін приймання заяв: 17.07.2017 р. до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. До-

даткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 
58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, тел. для довідок 51-86-60. Час роботи ре-
гіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, 
обідня перерва з 13.00 до 13.45. Необхідна інформація розміщується на сайті регіо-
нального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  

об’єкта незавершеного будівництва державної власності –  
дитячої установи разом із земельною ділянкою

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – ди-
тяча установа разом із земельною ділянкою.

Місцезнаходження об’єкта: вул. В. Яцюка, с. Анадоли, Хотинський р-н, Чер-
нівецька обл.

Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва державної власнос-
ті – будівля дитячої установи – одноповерхова будівля з мансардою над части-
ною будівлі.

Біля будівлі знаходиться свердловина (скважина). Поруч розташовані мере-
жі електро- та газопостачання. Початок будівництва дитячої установи – початок 
2000-х років. Будівельна готовність незавершеної будівництвом будівлі дитячої 
установи становить 75%.

Об’єкт незавершеного будівництва частково межує з територією школи, яка 
огороджена металевою сіткою.

Об’єкт розташований в центрі села. Навколишня забудова представлена не-
щільною малоповерховою забудовою переважно житлового призначення. Район 
розташування об’єкта характеризується добре розвинутою інфраструктурою. 
Відстань від об’єкта до:

до сільської ради – 200 м; до автобусної зупини – 600 м; до м. Хотин – 2,5 км.
Будівельний майданчик, на якому розташований об’єкт, огороджений, об’єкт 

не охороняється, на ньому відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не вико-
ристані для будівництва.

Відомості про земельну ділянку: цільове призначення земельної ділянки (кадастро-
вий номер 7325082000:01:001:0151): для будівництва і обслуговування житлового бу-
динку, господарських будівель і споруд. Площа земельної ділянки всього – 0,25 га.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 218 304,00 грн 
(двісті вісімнадцять тисяч триста чотири гривні 00 копійок) без ПДВ, у т. ч.: вартість 
об’єкта незавершеного будівництва – 126 529,00 грн (сто двадцять шість тисяч 
п’ятсот двадцять дев’ять гривень 00 коп.), вартість земельної ділянки – 91 775,00 
грн (дев’яносто одна тисяча сімсот сімдесят п’ять гривень 00 копійок). 

ПДВ – 43 660,80 грн (сорок три тисячі шістсот шістдесят гривень 80 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 261 964,80 грн 

(двісті шістдесят одна тисяча дев’ятсот шістдесят чотири гривні 80 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Можлива зміна первісного призначення об’єкта за умови дотримання вимог 

Земельного кодексу України.
2. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодав-

ства протягом трьох років з моменту підписання акта приймання-передання та 
ввести його в експлуатацію.

3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забез-
печувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта не-
завершеного будівництва та введення його в експлуатацію.

4. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання 
об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він 
розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним 
законодавством України.

5. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця 
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з 
чинним законодавством.

6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будів-
ництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору 
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи 
тощо про виконання умов договору.

7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації 
разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань 
покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати 
ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збережен-
ня для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані 
покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої 
законодавством і договором купівлі-продажу.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 26 196,48 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ 
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539, 
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від-
сотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.

аукціон в електронній формі буде проведено 21.07.2017 українською 
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведен-
ня в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за 
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками 
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на 
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реє-
страції заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Уні-
версальної біржі (36039, м Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в 
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є 
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог 
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності 
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 р. № 772, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 р. за № 400/2840 (зі змінами).

Кінцевий термін приймання заяв: 17.07.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. До-

даткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 
58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, тел. для довідок 51-86-60. Час роботи ре-
гіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, 
обідня перерва з 13.00 до 13.45. Необхідна інформація розміщується на сайті регіо-
нального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  

об’єкта незавершеного будівництва державної власності – 
фельдшерсько-акушерського пункту разом із  

земельною ділянкою, на якій він розташований
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – 

фельдшерсько-акушерський пункт разом із земельною ділянкою, на якій він роз-
ташований.

Місцезнаходження об’єкта: вул. Головна, 77а, с. Борівці, Кіцманський р-н, 
Чернівецька обл.

Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – фельдшерсько-
акушерський пункт разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, з 
відсотком готовності 46 % являє собою двоповерхову будівлю, що складається з 
двох поверхів та підвального приміщення. Об’єкт не законсервований, будівельний 
майданчик не огороджений та не охороняється.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0663 га, када-
стровий номер 7322581000:01:001:0212, для будівництва і обслуговування будівель 
закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 223 419,00 грн (двіс-
ті двадцять три тисячі чотириста дев’ятнадцять грн 00 коп.) без урахування ПДВ,  
у т. ч.: ціна об’єкта незавершеного будівництва – 200 857,00 грн (двісті тисяч ві-
сімсот п’ятдесят сім грн 00 коп.), ціна земельної ділянки, на якій розташований 
об’єкт незавершеного будівництва, – 22 562,00 грн (двадцять дві тисячі п’ятсот 
шістдесят дві грн 00 коп.) без ПДВ. ПДВ – 44 683,80 грн (сорок чотири тисячі шіст-
сот вісімдесят три грн 80 копійок).

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 268 102,80 
грн (двісті шістдесят вісім тисяч сто дві грн 80 копійок).

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства 

і дотриманням норм в сейсмічних районах України протягом п’яти років з моменту 
підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом 
із земельною ділянкою та ввести його в експлуатацію.

2. Частину добудованого об’єкта відвести (створити) під заклад охорони 
здоров’я з урахуванням соціальних потреб с. Борівці.

3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забез-
печувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта не-
завершеного будівництва та введення його в експлуатацію.

4. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання об’єкта 
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташова-
ний, оформити право власності на земельну ділянку (із можливістю зміни її цільо-
вого призначення) згідно з чинним законодавством України.

5. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця 
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з 
чинним законодавством.

6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будів-
ництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору 
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи 
тощо про виконання умов договору.

7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації 
разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань 
покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати 
ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збережен-
ня для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані 
покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої 
законодавством і договором купівлі-продажу.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 26 810,28 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ 
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539, 
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від-
сотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.

аукціон в електронній формі буде проведено 21.07.2017 українською 
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведен-
ня в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за 
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками 
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на 
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реє-
страції заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Уні-
версальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь 
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що 
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог 
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності 
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 р. № 772, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 р. за № 400/2840 (зі змінами).

Кінцевий термін приймання заяв: 17.07.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. До-

даткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 
58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, тел. для довідок 51-86-60. Час роботи ре-
гіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, 
обідня перерва з 13.00 до 13.45. Необхідна інформація розміщується на сайті регіо-
нального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-49

проДаж об’єктів групи Д

управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-32

проДаж об’єктів групи ж

вінницька область
інформація 

про продаж на аукціоні в електронній формі  
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: лазня загальною площею 191,7 м2 з обладнанням.
Адреса об’єкта: 24200, Вінницька обл., смт Томашпіль, вул. Заводська, 10а.
Балансотримач: ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», ЄДРПОУ 32721857.
Інформація про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля лазні загальною пло-

щею 191,7 м2. Рік будівництва – 1928. Обладнання: котел КВ-300, 1987 р. в., не-
придатний до використання. Площа земельної ділянки – 0,0442 га. Кадастровий 
номер 0523955100:01:004:0375. Категорія земель: землі громадської та житлової 
забудови. Цільове призначення: для обслуговування лазні.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 51 576,00 грн, ПДВ – 10 315,20 грн. 
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 61 891,20 грн.
Умови продажу об’єкта: можливе перепрофілювання без змін його призначення 

щодо надання соціальних послуг; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних 
днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну 
продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу при-
йняти його у триденний термін за актом передачі.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від-

сотка) від початкової ціни об’єкта малої приватизації, що становить 618,91 грн. Ре-
єстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку 
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ 
у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – 
РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Грошові кошти в розмірі 6 189,12 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні: 13.07.2017 включно до 17.00.
аукціон в електронній формі буде проведено 17.07.2017 українською 

універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку 

внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення 
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведен-
ня в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за 
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками 
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на 
електрону адресу: auk@uub.com.ua, тел. (0532) 56-00-37 до 17.00. Протягом двох 
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити 
на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) 
оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвід-
чені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих до-
кументів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно 
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 
року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за 
місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по 
Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 67-26-08, 
час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю з 8.00 до 16.00.

харківська область
інформація 

про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної 
власності – їдальні з обладнанням, що не увійшла до статутного 

капіталу тов фірма «автосервіс» (ліквідовано)
Назва об’єкта: їдальня з обладнанням.
Балансоутримувач: ТОВ фірма «Автосервіс» (ліквідовано).
Адреса об’єкта: Харківська обл., Куп’янський р-н (землі Курилівської сільської 

ради за межами населеного пункту).
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: нежитлові приміщення їдальні 

загальною площею 181,4 м2 на 2-му поверсі в літ. «Г», рік побудови – 1973, облад-
нання (шафа холодильна – 2 од., роки випуску – 1980 та 1992; електросковорода, 
рік випуску – 1980; плита електрична, рік випуску – 1980; електронагрівач, рік ви-
пуску – 1980; холодильник «Апшерон», рік випуску – 1982).

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 19 584,00 грн. 
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 16 320,00 грн; ПДВ – 3 264,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Об’єкт приватизується без збереження профілю.
2. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотарі-

ального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта 
приватизації.

3. Після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації прийняти 
його у триденний термін за актом передачі.

4. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації в установленому за-
конодавством порядку.

5. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості, 
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати 
у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.

6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації 
до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної 
сплати за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській області.

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 

придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р 
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 
23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 1 958,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р 
№ 37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач 
коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від-
сотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в 
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за 
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами.

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, 
подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі 
(веб-сайт: http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох 
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити 
на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, м. Івано-Франківськ, 
вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та на-
лежним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також  
докази надсилання цих документів.



4

26 червня 2017 року № 49 (1069)

ЗаПоріЗька область
інформація 

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

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле-
устрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (вста-
новлення меж земельної ділянки; погодження меж земельної ділянки з суміжними 
землевласниками та землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки 
межовими знаками; проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земель-
ній ділянці; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановле-
ному порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи щодо роз-
робленої документації із землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру; 
підготовка інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки).

Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на 
якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва – 
72-квартирний житловий будинок.

Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Лесі Українки (стара 
назва – Р. Люксембург), 45б.

Об’єкт незавершеного будівництва – 72-квартирний житловий будинок, де-
тальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті.

Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки, на 
якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власнос-
ті, становить 1,0300 га.

Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 20.07.2001 
№ 1298, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, накази ре-
гіонального відділення від 31.07.2001 № 462, від 02.09.2010 № 641, зі змінами.

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із 
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погодже-
ний та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної 
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру 
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та доку-
менти, необхідні для продажу земельної ділянки.

Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Запорізькій області у за-

печатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На 
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта 
та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи 
з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До під-
твердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відпо-
відно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із земле-
устрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами (далі – По-
ложення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному 
реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переко-
нання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки плат-

ника податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової служби 
і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про 
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної 
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, 
встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; пись-
мова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект за-
вдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації 
із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які 
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за 
результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно 
до додатка 4 до Положення) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на 
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

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

Конкурсна документація подається до відділу документального забезпечення 
та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 10).

Останній день подання конкурсної документації – 24.07.2017 до 17.00.
Повторний конкурс відбудеться 01.08.2017 о 10.00 за адресою: м. Запо-

ріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35, рв фдму по Запорізькій області.
Місцезнаходження комісії: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по За-

порізькій області. Телефони для довідок: (061) 226-07-75, 226-07-76.

рівненська область
інформація 

рв фдму по рівненській області про оголошення конкурсу  
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки  

до продажу земельної ділянки, на якій розташований об’єкт 
державної власності, що підлягає приватизації

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле-
устрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (визна-
чення меж земельної ділянки та погодження з суміжними власниками та землеко-
ристувачами; закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими 
знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у 
державному земельному кадастрі; проведення робіт з присвоєння кадастрового 
номера земельній ділянці та внесення відомостей до бази даних державного зе-
мельного кадастру, у т. ч. інформації на магнітних носіях), погодження документації 
із землеустрою відповідно до вимог чинного земельного законодавства, отримання 
витягу з Державного земельного кадастру, передача на державну експертизу та 
отримання позитивного висновку державної експертизи документації із земле-
устрою, затвердження органами державної влади та місцевого самоврядування, 
підготовка інших документів необхідних для продажу земельної ділянки.

Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій 
розташовано державне майно – будівля складу загальною площею 231,1 м2.

Місцезнаходження об’єкта: 35442, Рівненська обл., Гощанський р-н, с. Бу-
грин, вул. Перемоги, 2а.

орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,1 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 18.05.2017 

№ 785 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 
21.01.2004 № 83», наказ РВ ФДМУ по Рівненській області від 26.05.2017 № 215 «Про 
приватизацію об’єкта державної власності групи А разом із земельною ділянкою» 
та рішення сесії Бугринської сільської ради від 23.12.2016 № 255 «Про надання до-

зволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність шляхом продажу на аукціоні».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із 
землеустрою: відповідна документація із землеустрою, погоджена та затверджена 
в установленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації 
із землеустрою; витяг із державного земельного кадастру про присвоєння када-
стрового номера земельній ділянці; документ, що підтверджує встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.

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

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою за вста-
новленою формою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір 
виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 
№ 1420 (зі змінами і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 19 жовтня 2011 р. за № 1210/19948); копія документа, що засвідчує реєстрацію 
фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, 
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційно-
го номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 
орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих 
документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду 
за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтвер-
джують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством 
до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його 
досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зо-
крема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує роз-
робити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік 
документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт 
та інших документів на вимогу РВ ФДМУ по Рівненській області; копії спеціального 
дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, або від-
повідних допусків до державної таємниці (за необхідності); згода на обробку пер-
сональних даних (додаток 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт 
із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 (зі змінами 
і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 
р. за № 1210/19948) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у 
конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

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

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несво-
єчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурсну документацію претенденти подають до РВ ФДМУ по Рівненській 
області за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.

Останній день приймання заяв на участь у конкурсі – 21.07.2017 до 17.00.
конкурс буде проведено 28.07.2017 об 11.00 в рв фдму по рівненській 

області за адресою: м. рівне, вул. 16 липня, 77.
Контактні телефони: 63-58-19, 26-25-56, 26-86-80 (факс).

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

аПарат фдму
інформація 

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
� Назва об’єкта оцінки: державна частка, що належить фонду держав-

ного майна україни у статутному капіталі товариства з обмеженою відпо-
відальністю «оздоровчий комплекс – «Пролісок», що становить 31,07 % 
статутного капіталу товариства. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: ТОВ «Оздоровчий комплекс – «Пролісок». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: вул. Солов’яненка, 369, смт Козин, Обухівський р-н, Київська обл., 08711. 
Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу державної частки за гро-
шові кошти. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника 
конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) ТОВ «Оздоровчий комплекс – «Про-
лісок»: 86.10 – діяльність лікарняних закладів. Кількість об’єктів необоротних ак-
тивів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ТОВ «Оздоровчий 
комплекс – «Пролісок», од.: основних засобів – 4 316. Розмір статутного капіталу 
(власного капіталу) ТОВ «Оздоровчий комплекс – «Пролісок», тис. грн: 13 316,00. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ТОВ 
«Оздоровчий комплекс – «Пролісок» станом на 31.03.2017, тис. грн: основних засо-
бів – 1 000,736. Кількість земельних ділянок: –. Розмір земельної ділянки: –. Місце 
розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельних ділянок: –. 
Правовий режим земельних ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельних ді-
лянок, тис. грн: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 
(далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України 
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до По-
ложення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання 
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження прак-
тичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових 
комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому 
числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього 
напряму 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових 
прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфіка-
ційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж 
професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комп-
лексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав 
на об’єкти інтелектуальної власності).

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складан-
ня, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, 
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть за-
лучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до 
Положення формами.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства; 
частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).

Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з 
оцінки, що перевищують 50 000,00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладе-
ний окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового 
відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або без-
посередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна 
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 11 липня 2017 р.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву 
на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефон для довідок (044) 200-36-36.
конкурс відбудеться у фонді державного майна україни (01133, м. київ, 

вул. генерала алмазова, 18/9, кімн. 303) 17 липня 2017 р. о 14.00.

інформація 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
� Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій приватного акціонерного 

товариства (далі – Прат) «іста-центр» у кількості 552 478 шт., що становить 
21,552 % статутного капіталу товариства. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: ПрАТ «Іста-центр». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Курсант-
ська, 30, м. Дніпро. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу за 

грошові кошти. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника 
конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. 
Види економічної діяльності (коди КВЕД) ПрАТ «Іста-центр»: 27.20 – виробництво ба-
тарей і акумуляторів; 71.19 – дослідження і експериментальні розробки у сфері інших 
природничих і технічних наук. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні 
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком ПрАТ «Іста-центр», од.: нематеріальних активів – 
19; будинків та споруд, передавальних пристроїв – 69; машин та обладнання – 576; 
транспортних засобів – 21; інструментів, приладів, інвентарю – 379; об’єктів неза-
вершених капітальних інвестицій – 8. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) 
ПрАТ «Іста-центр», тис. грн: 128 171,00. Балансова залишкова вартість нематеріаль-
них активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, дов-
гострокових фінансових інвестицій ПрАТ «Іста-центр» станом на 31.03.2017, тис. 
грн: нематеріальних активів – 204,00; будинків та споруд, передавальних пристро-
їв – 210 138,00; машин та обладнання – 33 086,00; транспортних засобів – 1 096,00; 
інструментів, приладів, інвентарю – 620,00; об’єктів незавершених капітальних ін-
вестицій – 5 789,00. Кількість земельних ділянок: 1. Розмір земельної ділянки: 4,5726 
га. Місце розташування земельної ділянки: вул. Курсантська, 30, м. Дніпро. Цільове 
призначення земельних ділянок: землі промисловості. Правовий режим земельних 
ділянок: постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. 
грн: 57 618,00. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України 
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до По-
ложення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання 
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження прак-
тичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових 
комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому 
числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього 
напряму 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових 
прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)» 
та 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікацій-
ні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж про-
фесійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, 
паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав 
на об’єкти інтелектуальної власності).

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках 
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інфор-
мація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента 
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства; 
частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).

Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з 
оцінки, що перевищують 50 000,00 грн.

Строк надання послуг з оцінки об’єкта оцінки не може перевищувати 30 ка-
лендарних днів.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладений 
окремий конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на 
адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до пошто-
вої скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала 
Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 11 липня 2017 р.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на 
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефон для довідок (044) 200-36-36.
конкурс відбудеться у фонді державного майна україни (01133, м. київ, 

вул. генерала алмазова, 18/9, кімн. 303) 17 липня 2017 р. о 14.00.

інформація 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності
� Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – оздоровчий 

комплекс «Прикарпаття» разом із земельною ділянкою, що обліковується 
на балансі національного банку україни. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Національний банк України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. Грушевського, 7; тел.: (044) 521-87-17; 
(095) 569-11-95. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом прода-
жу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника 
конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні 

активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, 
од.: будівель – 1; обладнання та устаткування – 378. Розмір статутного капіталу 
(власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгостроко-
вих фінансових інвестицій станом на 30.04.2017, тис. грн: 77 083,972. Кількість 
земельних ділянок: 2, кадастрові номери: 2,2756 га – 2611000000:05:009:0108; 
0,4547 га – 2611000000:05:009:0109. Розмір земельних ділянок, усього: 2,7303 га, 
зокрема: земельна ділянка площею 2,2756 га; земельна ділянка площею 0,4547 
га. Місце розташування земельних ділянок: 2,2756 га – Івано-Франківська обл., 
м. Яремче, вул. Грушевського; 0,4547 га – Івано-Франківська обл., м. Яремче, 
вул. Грушевського, 7. Цільове призначення земельних ділянок: землі оздоровчого 
призначення. Правовий режим земельних ділянок: державна власність. Норма-
тивна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: 2,2756 га – 10 194,271; 0,4547 
га – 5 092,432. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.

Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України 
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності відповідно до По-
ложення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання 
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної ді-
яльності і діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким 
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах цього напряму 
1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі зе-
мельних ділянок, та майнових прав на них», 1.2 «Оцінка машин і обладнання», 1.7 
«Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних 
транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що ста-
новлять культурну цінність»; за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, 
паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав 
на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізацією в межах цього напряму 
2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності»; а також є суб’єктами оці-
ночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про 
оцінку земель», тобто мають у штаті не менше двох оцінювачів з експертної грошо-
вої оцінки земельних ділянок та землевпорядника, зареєстрованого в Державному 
реєстрі сертифікованих інженерів – землевпорядників (для юридичних осіб) або 
мають у штаті оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцензію 
на виконання землеоціночних робіт (для фізичних осіб – підприємців).

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфі-
каційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний 
стаж професійної діяльності: не менше 5 років з експертної грошової оцінки зе-
мельних ділянок; не менше 5 років з оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, 
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, машин 
і обладнання, рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, 
колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, 
що становлять культурну цінність; не менше 10 років з оцінки майнових прав на 
об’єкти інтелектуальної власності.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладе-
ні у розділах ІІІ та IV Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її 
складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, 
ІІ, ІІІ, IV, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єкта оці-
ночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть 
залучені до надання послуг з оцінки об’єкта оцінки та підписання звіту про його 
оцінку, інша інформація про претендента подаються за встановленими в додат-
ках 2 – 4 до Положення формами.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: об’єкти незавершеного будівни-
цтва (зокрема, нерухомість готельного, рекреаційного та санаторно-курортного 
призначення), у т. ч. із земельною ділянкою, на якій такий об’єкт розташований; 
земельна ділянка на праві власності як окремий об’єкт оцінки або у складі об’єкта 
нерухомості (будівлі), у т. ч. об’єкта незавершеного будівництва.

Строк надання послуг з оцінки об’єкта оцінки не може перевищувати 25 ка-
лендарних днів.

Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з 
оцінки, що перевищують 40 000,00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладений 
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом надсилання 
поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 
або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного 
майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 7 липня 2017 р.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на 
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефон для довідок (044) 200-36-36.
конкурс відбудеться у фонді державного майна україни (01133, м. київ, 

вул. генерала алмазова, 18/9, кімн. 303) 13 липня 2017 р. о 14.00.

дніПроПетровська область
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта: об’єкт державної власності «спортивний комплекс», 

до складу якого входять: об’єкт нерухомості «Арочний зал для занять спортом» 
(інв. № 466) площею 475,5 м2, рік забудови – 1987; спортивні зали, сауна, допо-
міжні приміщення та прибудови загальною площею близько 305,0 м2, рік забудо-
ви – 1987; рухоме майно в кількості 30 од., в тому числі спортивні тренажери (інв. 
№ 22968, 22969, 22970, 22971, 22972, 22993, 22994, 22995, 22999, 23010, 22967, 
22985, 22990, 22996, 22997, 23009, 22983, 22984, 22991, 22992, 22998), машинка 

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 
(зі змінами).

аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універ-
сальною товарною біржею 21 липня 2017 року, час внесення цінових про-
позицій (початок аукціону) – 14.00, час закінчення внесення цінових пропо-
зицій (закінчення аукціону) – 16.00.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні: 17 липня 2017 р. до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його 

розташування.

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

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342) 50-56-56 (При-
карпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шев-
ченка, 9) та (057) 700-75-60 (РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан 
Театральний, 1, 6-й поверх, кімн. 20).

конкурСи з віДбору розробників  
Документації із землеуСтрою

«Листвиця» (інв. № 11619), годинник «Електроніка» (інв. № 55268), стіл більярдний 
(інв. № 11960), трансформатор зварювальний (інв. № 23168). Балансоутримувач: 
ПАТ «Дніпропетровський трубний завод». Адреса: м. Дніпро, просп. Свободи, 67б. 
Мета оцінки – визначення розміру збитків, нанесених державі внаслідок неналеж-
ного збереження державного майна. Дата оцінки: 28.02.2017. Замовник/платник – 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.

� 2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 
12,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний універси-
тет». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 26. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дні-
пропетровській області. Платник – ФОП Сорокіна І. С. Дата оцінки: 01.07.2017.

� 3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 
27,8 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний універ-
ситет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Землячки, 9. Мета оцінки – визначення ринкової 

вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дні-
пропетровській області. Платник – ФОП Сорокіна І. С. Дата оцінки: 01.07.2017.

� 4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 
30,1 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 9 
МОЗ України». Адреса: м. Жовті Води, вул. Кропоткіна, 16. Мета оцінки – визначен-
ня ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Поправка С. М.

� 5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
154,9 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська обл., 
смт Царичанка, вул. Театральна, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпро-
петровській області. Платник – ФОП Васильківський Ю. О.

� 6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною пло-
щею 397,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний інститут фі-
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зичної культури і спорту. Адреса: м. Дніпро, вул. 6-ї Стрілецької Дивізії, 11. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – КПНЗ «Місь-
ка дитячо-юнацька спортивна школа з опорних видів спорту» Дніпропетровської 
міської ради. Дата оцінки: 24.06.2017

� 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
80,6 м2. Балансоутримувач: КП «Південукргеологія». Адреса: м. Дніпро, вул. М. 
Грушевського, 87а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. 
Платник – ФОП Бойко С. А.

� 8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
122,72 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. 
Гончара. Адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72. Мета оцінки – визначення ринко-
вої вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ 
по Дніпропетровській області. Платник – Торгівельно-промислове підприємство 
Дніпропетровського національного університету.

� 9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 
53,1 м2. Балансоутримувач: Навчально-методичний центр професійно-технічної 
освіти у Дніпропетровській області. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. 
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Петров Д. К.

� 10. Назва об’єкта: торговельний кіоск площею 4,25 м2, торговельний 
павільйон площею 92,0 м2 та літній майданчик площею 80,0 м2. Балансоу-
тримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро, просп. 
Д. Яворницького, 19. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській об-
ласті. Платник – ФОП Алале Амар Мехлеф.

� 11. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДУ «Територіальне медичне обладнання МВС Укра-
їни по Дніпропетровській області». Адреса: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16. Мета оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. За-
мовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «ФК АКТИНІЯ».

� 12. Назва об’єкта: частина даху площею 25,0 м2. Балансоутримувач: 
ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро, вул. Медична, 3. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «лайф-
селл». Дата оцінки: 01.07.2017.

� 13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
56,15 м2. Балансоутримувач: Навчально-методичний центр професійно-технічної 
освіти у Дніпропетровській області. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12. Мета оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. За-
мовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Компанія Н2О».

� 14. Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене нерухоме майно – 
382 об’єкта (будівлі, споруди, огорожі, резервуари для води, дороги, лінії елек-
тропередачі, трубопроводи та мережі водогону, каналізації, електрозабезпечення), 
окреме індивідуально визначене інше майно – 1942 об’єкта (спеціалізація 1.2, 1.7). 
Балансоутримувач: Державне промислове підприємство «КРИВБАСПРОМВОДО-
ПОСТАЧАННЯ». Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. 
Платник – КП «Кривбасводоканал».

� 15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
1149,5 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський технікум зварювання та елек-
троніки ім. Є. О. Патона. Адреса: м. Дніпро, вул. В. Моссаковського, 2а. Мета оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. 
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ГО «Баскетбольна 
Аматорська Спортивна Академія».

� 16. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
136,6 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізнич-
ного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. 
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Корнелій і Ко».

� 17. Назва об’єкта: єдиний (цілісний) майновий комплекс – підстанція 
Пс 35/10кв. Адреса: м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 106а. Дата оцінки: 
30.04.2017. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для повер-
нення з оренди. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ 
«Дніпропетровський завод кранів та засобів механізації «Дніпрокран».

� 18. Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення «сірковод-
нева лікувальня» літ. а-2 з підвалом загальною площею 1 269,8 м2, сходами 
літ. а, входом в підвал літ. а/, кисневою літ. б, ґанком літ. б, огорожею № 1, 2, 
8, 9, підпірними стінками № 3, 5, 6, сходами № 4, мостінням літ. і загальною 
площею 153,0 м2. Балансоутримувач: ПрАТ «ЄВРАЗ – Дніпровський металургійний 
завод». Адреса: м. Дніпро, просп. Свободи, 2а. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник/
платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки 30.06.2017.

� 19. Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс – цех ректифікації колиш-
нього структурного підрозділу дніпропетровського коксохімічного заводу ім. 
калініна. Балансоутримувач: ПрАТ «ЄВРАЗ – Дніпровський металургійний завод» 
(ЄДРПОУ 05393056). Адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 1. Об’єкт являє 
собою: будівлю А літ. 2А-1, червоний куток літ. 2Б-1, будівлю майстерні літ. 2В-1, 
будівлю контори літ. 2Г-2, будівлю насосної літ. 2Е-1, пакгауз погрузки літ. 2Ж-1, 
градирню літ. 2Є-1, будівлю пропарників літ. 2З-1, навіс літ. 2К, туалет літ. 21, схо-
вища № 9-36, 38, 41, 44, ємності емальовані № 53, обваловка № 51, автошлях літ. І, 
мостіння літ. ІІ, силові мережі, технологічний газопровід, технологічний водопровід, 
технологічні комунікації та 81 од. майна. Дата оцінки: 30.06.2017. Мета оцінки – ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на 
аукціоні. Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області

� 20. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – навчально-
універсальний корпус на 1 920 студентів криворізького технікуму націо-
нальної металургійної академії будівельною готовністю 69,0 %, який розта-
шований на земельній ділянці площею 0,58 га, за адресою: Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, вул. Балакіна, 2б (стара адреса: м. Кривий Ріг, Саксаганський 
р-н, мкр-н № 5). Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта для повер-
нення у державну власність. Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській 
області. Дата оцінки: 28.02.2017.

�  21. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – суспільно-
побутовий корпус криворізького технікуму національної металургійної акаде-
мії будівельною готовністю 42,0 %, який розташований на земельній ділянці 
площею 0,46 га, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Балакіна, 
2г (стара адреса: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, мкр-н №5). Мета оцінки – ви-
значення ринкової вартості об’єкта для повернення у державну власність. Замовник/
платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки: 04.03.2017.

� 22. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – гуртожиток на 
400 студентів криворізького технікуму національної металургійної академії 
будівельною готовністю 23,0 %, який розташований на земельній ділянці 
площею 0,39 га, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Балакіна, 
2в (стара адреса: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, мкр-н № 5). Мета оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта для повернення у державну власність. Замов-
ник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки: 29.04.2017.

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

заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; 
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких 
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо вико-
нуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких 
робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до 
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми 
особистими підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.

Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути заві-
рені керівником СОД та засвідчені печаткою.

Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про кон-
курсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190.

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).

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, з описом докумен-
тів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи 
за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10 за чотири робочих дні 
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

конкурс відбудеться у регіональному відділенні 13.07.2017 о 10.00, 
телефон для довідок (056) 744-11-51.

інформація 
рв фдму по дніпропетровській області про оголошення  

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

� 1. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 3,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». 
Адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 59. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській області. Платник – ФОП Іванов Д. М.

� 2. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 3,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». 
Адреса: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 21. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській області Платник – ФОП Іванов Д. М.

� 3. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 3,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». 
Адреса: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 17. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Іванов Д. М.

� 4. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 3,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». 
Адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській області. Платник – ФОП Іванов Д. М.

� 5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 
29,16 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». 
Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «НВО «РАКУРС».

� 6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
243,5 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська обл., 
м. Жовті Води, вул. Бульвар Свободи (Петровського), 39. Мета оцінки – визна-
чення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замов-
ник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «МЕДІАСВІТ АВ». 
Дата оцінки: 16.06.2017

� 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
130,2 м2. Балансоутримувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод». Адреса: 

Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Заводська, 49. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «ВІКОЛІВ СЕРВІС».

� 8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
50,05 м2. Балансоутримувач: Новомосковський МВ ГУМВС України в Дніпропе-
тровській області. Адреса: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Гетьман-
ська (Радянська), 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. 
Платник – ФОП Пахолка А. О.

� 9. Назва об’єкта: склад площею 185,8 м2, сторожка площею 17,5 м2, 
прибудова площею 23,2 м2, склад площею 73,6 м2, будівля складу площею 
88,0 м2, будівля складу площею 447,2 м2, склад площею 68,6 м2, будівля 
шиномонтажу площею 39,1 м2, будівля для мийки машин площею 112,7 м2. 
Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Адреса: 
м. Дніпро, вул. Чичеріна, 42. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській 
області. Платник – ФОП Захарченко Г. В.

� 10. Назва об’єкта: приміщення автогаража площею 678,0 м2, склад 
алюмінієвий док площею 360,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Підприємство Дер-
жавної кримінально-виконавчої служби України (№ 21)». Адреса: Дніпропетровська 
обл., Солонянський р-н, с. Аполонівка, вул. Військове містечко, 37. Мета оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замов-
ник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Агріко-Південь».

� 11. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 4,83 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний 
університет». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 54. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області Платник – ФОП Кучеренко Л. В.

� 12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
487,2 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, 
вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. 
Платник – ПП «Метизно-машинобудівельний Альянс».

� 13. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною пло-
щею 94,4 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. 
О. Гончара. Адреса: м. Дніпро, вул. Наукова, 7. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Укрспецналадка».

� 14. Назва об’єкта: єдиний (цілісний) майновий комплекс «спорткомп-
лекс». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 10б. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для повернення з оренди. 
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Дочірнє підпри-
ємство «Спорт-Мастер» ПАТ «ЦГЗК». Дата оцінки: 31.05.2017.

�  15. Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення (гр. 
ж) – «танцювальний майданчик», у складі: нежитлова будівля літ. а-1 за-
гальною площею 144,3 м2, будівля каси літ. б площа основи 5,9 м2, навіс 
літ. в площа основи 190,3 м2, огорожа № 1 площею 266,7 м2, замощення і 
площею 1256,2 м2, хвіртка № 2 (1 од.). Балансоутримувач: ПАТ «Інгулецький 
гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 4б. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом 
продажу на аукціоні. Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. 
Дата оцінки: 30.06.2017.

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

заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; 
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких 
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо вико-
нуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких 
робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до 
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми 
особистими підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.

Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути заві-
рені керівником СОД та засвідчені печаткою.

Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про кон-
курсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190.

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).

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом докумен-
тів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи 
за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10 за чотири робочих дні 
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

конкурс відбудеться 13.07.2017 о 10.00 у регіональному відділенні, 
телефон для довідок (056) 744-11-51.

житомирська область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
�  Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення будівлі їдальні площею 

92,4 м2 (літ. р). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Покровська 
(Щорса), 96. Балансоутримувач: Житомирський агротехнічний коледж (м. Жито-
мир, вул. Покровська (Щорса), 96). Мета проведення незалежної оцінки: визначен-
ня ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди. Дата оцінки: 30.06.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській 
області; платник робіт з оцінки – ФОП Товкач О. С.

� Об’єкт оцінки № 2: нежитлове приміщення площею 61,6 м2 будівлі ма-
газину (літ. а). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Новоград-
Волинський р-н, с. Майстрів, вул. Шепетівка, 6. Балансоутримувач: ДП «Новоград-
Волинське досвідне лісомисливське господарство». Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укла-
дення договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по 
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Косянчук О. В.

� Об’єкт оцінки № 3: група інвентарних об’єктів у складі: склад площею 
101,6 м2 (літ. г), склад площею 15,2 м2 (літ. г), склад площею 18,6 м2 (літ. д), 
сарай (літ. е) та столярний цех (літ. ж) площею 168,7 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 50. Балансоутримувач: 
Концерн «Військторгсервіс» (м. Київ, вул. Молодогвардійська, 28а). Мета проведен-
ня незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2017. Замовник оцінки – РВ 
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Норма 777».

� Об’єкт оцінки № 4: нежитлові приміщення площею 92,6 м2 (у т. ч. примі-
щення площами 16,8, 16,4, 21,3, 2,9, 5,5, 6,2 м2, частина коридору площею 
16,8 м2 та санвузол площею 6,7 м2) у будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Житомирська обл., Романівський р-н, смт Миропіль, вул. Леніна, 40. Балансоутри-
мувач: Романівська районна державна адміністрація (Житомирська обл., смт Ро-
манів, вул. 50 років Жовтня, 2). Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Дата оцінки: 30.06.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській 
області; платник робіт з оцінки – КП «Миропільське».

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповід-
но до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердже-
ного наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти гос-
подарювання, які мають сертифікат суб’єктів оціночної діяльності за відповідними 
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповіда-
ють об’єкту оцінки.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додат-
ках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання 
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претен-
дента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до 
нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) максимальна ціна послуг з оцінки 
майна, що буде розглядатись конкурсною комісією, становить 2 200,00 грн.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному 

об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ 
по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та 
назву суб’єктів оціночної діяльності, який подає заяву.

конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування 
цієї інформації об 11.00 у рв фдму по житомирській області за адресою: 
м. житомир, вул. с. ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.

ЗакарПатська область
IнформацIя 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення будівлі літ. «а’» 

поз. 1, 3, 4, 5, 8, 9 загальною площею 297,5 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закар-
патська обл., м. Ужгород, вул. Капушанська, 142. Найменування балансоутримувача: 
Ужгородське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування (тел. (03132) 
2-56-95, 2-94-59). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для про-
довження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електро-
нна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: 
РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ГО «Ужгородська міська 
федерація настільного тенісу». Правовий режим земельної ділянки: право постійного 
користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.

� 2. Назва об’єкта оцінки: вигороджена частина позиції 15 першого по-
верху адмінбудинку (літ. а) площею 15,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: За-
карпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру, 41. Найменування балансоутримувача: 
Закарпатська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку 
«Укрпошта» (тел. (050) 215-87-69). Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0312) 
61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замов-
ник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП 
Талабіра М. І. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.

� 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення загальною 
площею 22,1 м2 (поз. 1-2) на першому поверсі п’ятиповерхової адмінбудів-
лі (літ. а). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Не-

децеї, 2. Найменування балансоутримувача: Головне управління статистики в 
Закарпатській області (тел. (099) 332-0-59, (050) 017-11-70). Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Теле-
фон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: 
zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській об-
ласті. Платник робіт з оцінки: ФОП Тимошенко К. С. Правовий режим земельної 
ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 30.06.2017.

� 4. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення поз. 1-21 ад-
мінбудинку літ. а-а/ площею 12,3 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська 
обл., Іршавський р-н, с. Кушниця, вул. Центральна, 22. Найменування балансоутриму-
вача: державне підприємство «КУК». Мета проведення незалежної оцінки: визначен-
ня вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 
61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник 
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укрте-
леком». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження прак-
тичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній фор-
мі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках 
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інфор-
мація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента 
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і 
складається з:

підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, каль-
куляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання 
робіт (у календарних днях); до уваги приймаються пропозиції, в яких строк вико-
нання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів; документів щодо 
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).

Подібними об’єктами є: приміщення, частини будівель, зокрема, офісна, 
торговельно-офісна, торговельна нерухомість та нерухомість під заклади гро-
мадського харчування.

Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закар-
патській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за 
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер 
до 17.00, п’ятниця – до 15.45).

На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь 
у конкурсі, та назву суб’єктів оціночної діяльності, який подає заяву.

конкурс відбудеться о 10.00 у рв фдму по Закарпатській області (адре-
са: м. ужгород, вул. собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати 
опублікування цієї інформації в газеті «відомості приватизації». телефон 
для довідок (0312) 61-38-83.

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: єдиний майновий комплекс державного підпри-

ємства «Завод алюмінієвої фольги». Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: державне підприємство «Завод алюмінієвої фольги». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: 69032, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації 
шляхом продажу на аукціоні. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оці-
нюються: 24.42 виробництво алюмінію; 24.53 лиття легких кольорових металів; 
77.39 надання в оренду інших машин, устаткування та товарів н. в. і. у.; 46.72 опто-
ва торгівля металами та металевими рудами; 77.12 надання в оренду вантажних 
автомобілів; 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазна-
чаються окремо за групами): необоротні активи у кількості 85 517 од.: з них 85 513 
од. – незавершені капітальні інвестиції, 4 од. – основні засоби. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: 373 461 станом 
на 31.03.2017. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (зазначається окремо за групами): 372 609 тис. грн – незавершені ка-
пітальні інвестиції (станом на 31.03.2017); 1 362 тис. грн – основні засоби (станом 
на 31.03.2017). Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Контактні телефони: відділ реформування власності (061) 226-07-75 (76), відділ 
оцінки (061) 226-07- 50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: 
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. 
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 30.06.2017.

� 2. Назва об’єкта оцінки: коридори першого поверху № 1 площею 10,0 м2 
та № 2 площею 32,7 м2 двоповерхової адміністративної будівлі «а», при-
міщення № 19-24 підвалу «під а» та сходова клітка ііі загальною площею 
132,3 м2, підземне приміщення «б» площею 96,16 м2. Найменування балансо-
утримувача об’єкта оцінки: перебуває на зберіганні ТОВ «Вітьок». Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: Запорізька обл., Бердянський р-н, смт Андріївка, вул. Нова, 4а. 
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні за 
методом зниження ціни. Контактні телефони: відділ реформування власності (061) 
226-07-75 (76), відділ оцінки (061) 226-07- 50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по 
Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.

� 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – житловий 
будинок № 15. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Мат-
віївка, вул. Побєди, 86. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом 
продажу на аукціоні за методом зниження ціни. Розмір земельної ділянки, усього: 
0,1459 га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0335. Місце розташування зе-
мельної ділянки: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 86. 
Цільове призначення земельної ділянки 02.01 для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Право-
вий режим земельної ділянки: державна власність. Нормативна грошова оцінка 
земельної ділянки: 187 168,62 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: ні. Контактні телефони: відділ реформування власності (061) 
226-07-75 (76), відділ оцінки (061) 226-07- 50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по 
Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.

� 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – житло-
вий будинок № 13. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній.  
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Мат-
віївка, вул. Побєди, 90. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом 
продажу на аукціоні за методом зниження ціни. Розмір земельної ділянки, усього: 
0,1450 га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0338. Місце розташування зе-
мельної ділянки: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 90. 
Цільове призначення земельної ділянки: 02.01 для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Право-
вий режим земельної ділянки: державна власність. Нормативна грошова оцінка 
земельної ділянки: 186 014,05 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: ні. Контактні телефони: відділ реформування власності (061) 
226-07-75 (76), відділ оцінки (061) 226-07- 50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по 
Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.

� 5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – житловий 
будинок № 11. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матві-
ївка, вул. Побєди, 94. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом 
продажу на аукціоні за методом зниження ціни. Розмір земельної ділянки: усього 
0,1467 га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0340. Місце розташування зе-
мельної ділянки: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 94. 
Цільове призначення земельної ділянки: 02.01 для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Право-
вий режим земельної ділянки: державна власність. Нормативна грошова оцінка 
земельної ділянки: 188 194,90 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: ні. Контактні телефони: відділ реформування власності (061) 
226-07-75 (76), відділ оцінки (061) 226-07- 50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по 
Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.

� 6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – житловий 
будинок № 14. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Мат-
віївка, вул. Побєди, 88. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом 
продажу на аукціоні за методом зниження ціни. Розмір земельної ділянки, усього: 
0,1460 га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0336. Місце розташування зе-
мельної ділянки: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 88. 
Цільове призначення земельної ділянки: 02.01 для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Право-
вий режим земельної ділянки: державна власність. Нормативна грошова оцінка 
земельної ділянки: 187 296,90 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: ні. Контактні телефони: відділ реформування власності (061) 
226-07-75 (76), відділ оцінки (061) 226-07- 50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по 
Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.

� 7. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – житловий 
будинок № 12. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Мат-
віївка, вул. Побєди, 92. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом 
продажу на аукціоні за методом зниження ціни. Розмір земельної ділянки, усього: 
0,1465 га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0339. Місце розташування зе-
мельної ділянки: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 92. 
Цільове призначення земельної ділянки: 02.01 для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Право-
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вий режим земельної ділянки: державна власність. Нормативна грошова оцінка 
земельної ділянки: 187 938,33 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: ні. Контактні телефони: відділ реформування власності (061) 
226-07-75 (76), відділ оцінки (061) 226-07- 50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по 
Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.

Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скрі-
плений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарю-
вання, що проводив оцінку.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України від 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які ді-
ють 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 провадження практичної діяльності з оцінки майна за 
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки (по об’єкту оцінки № 1 за спеціалізацією 2.1 «Оцінка цілісних майно-
вих комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів»). 
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про 
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта 
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (квалі-
фікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про 
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в України».

Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну доку-
ментацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки 
та дату проведення конкурсу), а саме:

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифі-
ката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікацій-
них документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до 
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, перед-
бачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформа-
ція про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного 
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду 
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна 
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення); 3) кон-
курсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті 
і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних 
з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях.

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

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя, 
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16.

Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забез-

печення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області  
(каб. № 10) до 15.00 05.07.2017 (включно).

конкурс відбудеться 11.07.2017 о 10.00 у рв фдму по Запорізькій об-
ласті за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

івано-франківська область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Приміщення площею 18,3 м2 адмінбудівлі, що обліковується на ба-

лансі 11 державної пожежно-рятувальної частини УДСУ з надзвичайних ситуацій в 
Івано-Франківській області, за адресою: Івано-Франківська обл., Надвірнянський 
р-н, смт Делятин, вул. 16 Липня, 90. Запланована дата оцінки: 31.05.2017. Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для 
продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській 
області. Платник оцінки – ПАТ «Укртелеком».

� 2. Частина даху площею 3,0 м2 адміністративно-лабораторного кор-
пусу № 6а, що обліковується на балансі Державного підприємства «Виробниче 
об’єднання «Карпати», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 201. Запла-
нована дата оцінки: 31.05.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник 
оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ТОВ «Інтерна-
ціональні телекомунікації».

� 3. Частина даху площею 12,0 м2 адміністративно-лабораторного кор-
пусу № 6а, що обліковується на балансі Державного підприємства «Виробниче 
об’єднання «Карпати», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 201. Запла-
нована дата оцінки: 31.05.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцін-
ки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ПрАТ «Київстар».

� 4. нежитлові приміщення адмінбудівлі: приміщення площею 414,9 м2 на 
першому поверсі; приміщення площею 400,2 м2 на другому поверсі; приміщен-
ня площею 400,1 м2 на третьому поверсі; частина приміщення на п’ятому по-
версі № 32 площею 18,7 м2 та № 33 площею 19,5 м2, що обліковується на балансі 
Виробничого підприємства «Західукрзакордоннафтогазбуд», за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. Незалежності, 67. Запланована дата оцінки: 31.05.2017. Мета прове-
дення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення 
договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник 
оцінки – Виробниче підприємство «Західукрзакордоннафтогазбуд».

� 5. Частина приміщення мезоніну площею 30,1 м2 (прим. V – комора 
згідно з техпаспортом) та частина даху площею 5,0 м2 адміністративної 
будівлі, що обліковується на балансі Виробничого підприємства «Західукрзакор-
доннафтогазбуд», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67. Запла-
нована дата оцінки: 31.05.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцін-
ки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ПрАТ «Київстар».

� 6. Частина горища загальною площею 24,0 м2 в будівлі гуртожитку, 
що обліковується на балансі Державного вищого навчального закладу «Івано-
Франківський національний медичний університет», за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. Тролейбусна, 10. Запланована дата оцінки: 31.05.2017. Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для 
продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській 
області. Платник оцінки – ПрАТ «ВФ Україна».

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті та складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, каль-

куляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг 
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо 
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з 
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (від-
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).

Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатись кон-
курсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати: об’єкт 
нерухомого майна – 2,2 тис. грн.

Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 кален-
дарних днів.

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встанов-

леною формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в яких 
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надава-
тимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання таких 
послуг; інформація про претендента за встановленою формою (відповідно до Поло-
ження про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента містить: відомості про 
діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремле-
них структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо 
досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформацію 
про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також за-
лучаються ним до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (ква-
ліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).

Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути за-
вірені належним чином.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: 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 
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та 
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або по-
дана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення 
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою 
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по Івано-Франківській 
області за 4 робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї 
інформації о 10.00 у приміщенні рв фдму по івано-франківській області 
за адресою: м. івано-франківськ, вул. василіянок, 48, каб. 315, телефон 
для довідок 55-31-39.

Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають 
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, тел. для довідок 55-31-39.

київська область
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів державної власності групи а
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для по-

дальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні.
� 1. об’єкт державної власності групи а – будівля лазні загальною пло-

щею 638,6 м2 за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мирне, вул. Цен-
тральна, 3р, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Мир-
ненське» (код за ЄДРПОУ 00852453). Дата оцінки –30.06.2017. Замовник – РВ 
ФДМУ по Київській області. Платник – РВ ФДМУ по Київській області.

� 2. об’єкт державної власності групи а – будівля лазні площею 207,5 м2, 
що перебуває на балансі ВАТ «Шамраївський цукровий завод» (код за ЄДРПОУ 
13737989), за адресою: Київська обл., Сквирський р-н, с. Руда, вул. Заводська, 27. 
Дата оцінки –30.06.2017. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області. Платник – РВ 
ФДМУ по Київській області.

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області кон-
курсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190 (далі – По-
ложення), складається із:

підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з 
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку ви-
конання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про про-
ведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного 
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду 
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна 
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встанов-

леною формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом 
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника 
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація 
про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність пре-
тендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних 
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері 
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію про оціню-
вачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються 
ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, 
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному 
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на 
який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу кадро-
вої роботи та організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Київській 
області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення кон-
курсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613.

конкурс відбудеться 13.07.2017 о 10.00 за адресою: м. київ, вул. симона 
Петлюри, 15, рв фдму по київській області, тел. для довідок 200-25-36.

львівська область
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 63,5 м2 

на першому поверсі господарської будівлі (літ. б-1). Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 52. Балансоутримувач: Львівський національний ме-
дичний університет імені Данила Галицького. Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження дого-
вору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного 
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної 
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням 
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділян-
ки: м. Львів, вул. Пекарська, 52. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.05.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Танатос».

� 2. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – нежитлові вбудова-
ні приміщення (№ 22, 23, половина № 18, половина № 21) будівлі корівника 
лабораторії «а-1» загальною площею 238,75 м2. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Львівська обл., м. Жидачів, вул. Грювальдська, 76б. Балансоутримувач: 
Жидачівський професійний ліцей. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного 
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної 
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуван-
ням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної 
ділянки: Львівська обл., м. Жидачів, вул. Грювальдська, 76б. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – 
Фермерське господарство «Козак-2006».

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1б, № 6 загальною пло-
щею 18,6 м2 на першому поверсі стоматологічного центру (літ. а-5). Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 69а. Балансоутримувач: 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру оренд-
ної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника 
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині 
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудин-
кової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська, 
69а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ФОП Макаренко Валентина Іванівна.

� 4. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення гаража за-
гальною площею 65,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., 
Пустомитівський р-н, с. Оброшино, вул. Шевченка, 6. Балансоутримувач: Львівська 
філія ДУ «Держгрунтохорона». Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного 
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної 
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуван-
ням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної 
ділянки: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Оброшино, вул. Шевченка, 6. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017 (орієнтовно). Платник 
робіт з оцінки – ФОП Палюшок Олег Васильович.

� 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1-16 на першому повер-
сі та нежитлові приміщення № 17-24 на другому поверсі будівлі «б-2» (пожеж-
не депо) загальною площею 325,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, 
вул. Патона, 30. Балансоутримувач (орендодавець): ДП «Львівський державний завод 
«Лорта». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса за-
мовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі 
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Патона, 
30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Львівський медичний інститут».

� 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 3-му та 4-му поверхах 
чотириповерхової адмінбудівлі, позначені на плані літ. б-4 під № I-IV, 76-101 
на 3-му поверсі площею 738,4 м2 та під № I-IV, 102-135 на 4-му поверсі пло-
щею 750,4 м2 (загальною площею 1 488,8 м2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Львів, вул. Патона, 32. Балансоутримувач (орендодавець): ДП «Львівський дер-
жавний завод «Лорта». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна 
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорцій-
ний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, 
вул. Патона, 32. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Медичний коледж «МОНАДА».

� 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 1-му та 2-му повер-
хах чотириповерхової адмінбудівлі, позначені на плані літ.б-4 під № I-Vіі, 
1-37 на 1-му поверсі площею 726,5 м2 та під № I-ііі, 38-75 на 2-му повер-
сі площею 727,0 м2, півпідвал під № I-XXXV площею 723,0 м2 (загальною 
площею 2 176,5 м2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Патона, 
32. Балансоутримувач (орендодавець): ДП «Львівський державний завод «Лорта». 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру 
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника 
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині 
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудин-
кової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Патона, 32. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Медичний коледж «МОНАДА».

� 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 
52,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Стрийська, 73. Балансоу-
тримувач (орендодавець): ДП «Львівський бронетанковий завод». Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Стрийська, 73. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017 (орієнтовно). Платник робіт з 
оцінки – ДП «Львівський бронетанковий завод».

� 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 
127,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Яворів, вул. Шаш-
кевича, 1а. Балансоутримувач (орендодавець): Яворівський районний центр  
зайнятості. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахун-
ку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса 
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний пло-
щі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки 
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., 
м. Яворів, вул. Шашкевича, 1а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.05.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Львівський центр професійно-
технічної освіти державної служби зайнятості.

� 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 
196,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Перемишляни, 
вул. Боршівська, 4а. Балансоутримувач (орендодавець): Перемишлянський район-
ний центр зайнятості. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна 
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорцій-
ний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська 
обл., м. Перемишляни, вул. Боршівська, 4а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.05.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Львівський центр 
професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до 
нього (лист ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064) рекомендована максимальна 
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2017 року та буде 
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00 грн для 
нежитлових приміщень та їх частин.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сер-
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної 
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній 
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомо-
го майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках 
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інфор-
мація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента 
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом 
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпе-
чення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових 
Стрільців, 3 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 через  
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. львів, вул. сі-
чових стрільців, 3.

Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чоти-
ри робочих дні до дати проведення конкурсу. Тел.: (032) 255-41-71, 261-62-04.

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: нежитлові приміщення загальною площею 
140,0 м2 на цокольному поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 8. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Сахарова, 23. Балансоутримувач: НУ 
«Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна 
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорцій-
ний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, 
вул. Сахарова, 23. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Навроцький Михайло Миколайович.

� 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення загальною 
площею 3,0 м2 у вестибулі на першому поверсі навчального корпусу № 2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпінського, 6. Балансоутримувач: 
НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартос-
ті для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). 
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки 
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням про-
порційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: 
м. Львів, вул. Карпінського, 6. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.05.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Колос Юліан Андрійович.

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщен-
ня загальною площею 1,5 м2 у вестибулі на першому поверсі та частина 
вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 3,0 м2 у фойє 
на другому поверсі навчального корпусу № 4, загальною площею 4,5 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5. Балан-
соутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди 
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. 
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом 
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце роз-
ташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017 (орієнтовно). Платник робіт з 
оцінки – ФОП Колос Юліан Андрійович.

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення 
загальною площею 1,5 м2 у вестибулі (тамбурі) на першому поверсі навчаль-
ного корпусу № 10. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Устияновича, 
5. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ 
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Устияновича, 5. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017 (орієнтовно). Платник робіт з 
оцінки – ФОП Колос Юліан Андрійович.

� 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1, 2, 3, 4 загальною 
площею 43,3 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Львівська обл., Буський р-н, с. Ожидів, вул. Головна, 62. Балансоутримувач: ЛД УДППЗ 
«Укрпошта». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса за-
мовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі 
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Буський 
р-н, с. Ожидів, вул. Головна, 62. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.05.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Ісаков Іван Віталійович.

� 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 4, 143, 145, 
147 загальною площею 112,3 м2 на першому поверсі будівлі навчального кор-
пусу літ. «б-3». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Замарстинівська, 9. 
Балансоутримувач: Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерства 
внутрішніх справ України. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна 
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний 
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки 
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. За-
марстинівська, 9. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Савосіна Надія Володимирівна.

�  7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 
22,4 м2 на першому поверсі двоповерхового будинку. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Львівська обл., м. Турка, вул. Міцкевича, 6. Балансоутримувач: ЛД УДППЗ  
«Укрпошта». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахун-
ку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замов-
ника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса 
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі 
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибу-
динкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Турка, 
вул. Міцкевича, 6. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Церковна кредитна спілка «Анісія».

� 8. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина даху адмі-
ністративної будівлі загальною площею 80,68 м2. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський за-
вод збірних конструкцій». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). 
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки 
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням про-
порційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: 
м. Львів, вул. Городоцька, 222. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.06.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».

� 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною 
площею 71,28 м2, а саме: вбудоване нежитлове приміщення на першому повер-
сі чотириповерхового адміністративного корпусу площею 26,28 м2 та вбудоване 
нежитлове виробниче приміщення площею 45,0 м2 на першому поверсі в однопо-
верховій будівлі ремонтно-механічної дільниці. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Львів, вул. Городоцька, 222. Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський завод 
збірних конструкцій». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). 
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки 
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням про-
порційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: 
м. Львів, вул. Городоцька, 222. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.06.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Спецпідйом».

� 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 
6,78 м2 на першому поверсі головного корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: м. Львів, вул. Пасічна, 87. Балансоутримувач: Львівський техніко-економічний 
коледж НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору орен-
ди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). 
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки 
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням про-
порційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: 
м. Львів, вул. Пасічна, 87. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.05.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Самуляк Сергій Юрійович.

� 11. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення загальною 
площею 6,0 м2 (3 частини по 2,0 м2) на першому поверсі будівлі під літерою 
«б-3» – новий аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любін-
ська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Га-
лицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса за-
мовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі 
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибу-
динкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 
168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ФОП Маковський Андрій Петрович.

� 12. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення загальною пло-
щею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі під літерою «б-3» – новий аеровокзал. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП 
«Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення незалеж-
ної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укла-
дення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди 
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір 
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з 
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування зе-
мельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
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оцінка майна): 31.05.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Львівське комунальне 
некомерційне підприємство «Центр розвитку туризму м. Львова».

� 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 
12,0 м2, а саме: нежитлове приміщення площею 6,0 м2 на першому поверсі та не-
житлове приміщення площею 6,0 м2 на третьому поверсі у будівлі під літерою «Б-3» – 
новий аеровокзал. 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. Телефон замовника конкурсу 
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника 
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині 
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудин-
кової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 
168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ТОВ «ЛЕО ІНВЕСТ СЕРВІС».

� 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною 
площею 42,6 м2 на другому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Львів, вул. Кривоноса, 4. Балансоутримувач: ДП «Науково-дослідний інститут 
метрології вимірювальних і управляючих систем». Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості з метою розрахунку розміру орендної плати з метою 
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (від-
діл оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Кривоноса, 4. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017 (орієнтовно). Платник робіт з 
оцінки – ФОП Чорній Назарій Степанович.

� 15. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень загальною пло-
щею 310,0 м2 на першому поверсі котельні. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Львів, вул. Рильського, 1. Балансоутримувач: Львівський національний університет 
медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення дого-
вору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного 
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної 
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням 
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділян-
ки: м. Львів, вул. Рильського, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.05.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «Веттепло».

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до 
нього (лист ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064) рекомендована максимальна 
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2017 року та буде 
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця – 2 200,00 грн для 
дахів, нежитлових приміщень та їх частин.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сер-
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної 
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній 
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомо-
го майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках 
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інфор-
мація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента 
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом 
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпе-
чення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових 
Стрільців, 3 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 через  
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. львів, вул. сі-
чових стрільців, 3.

Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чоти-
ри робочих дні до дати проведення конкурсу. Тел.: (032) 255-41-71, 261-62-04.

інформація 
рв фдму по львівській області про оголошення конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності

� 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 1 загаль-
ною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі літ. «а-3». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Митна, 1. Балансоутримувач: Українська академія дру-
карства. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса за-
мовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі 
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Митна, 
1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ФОП Ковальчук Лариса Василівна.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 3 загальною 
площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі літ. «а-4» навчального корпусу. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Підвальна, 17. Балансоутримувач: Укра-
їнська академія друкарства. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна 
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорцій-
ний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, 
вул. Підвальна, 17. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Ковальчук Лариса Василівна.

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1 загальною площею 
277,8 м2 в підвалі будівлі літ. «л’-1». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, 
вул. Курмановича, 1а. Балансоутримувач: 1 Об’єднаний загін Державної спеціальної 
служби транспорту. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна 
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний 
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки 
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Кур-
мановича, 1а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017 (орі-
єнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Яричевський Андрій Ігорович.

� 4. Назва об’єкта оцінки: приміщення гаража площею 81,1 м2 та при-
міщення кладової площею 3,7 м2, загальною площею 84,8 м2 на першому 
поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, 
вул. Сагайдачного, 29. Балансоутримувач: ДУ «Львівський обласний лабораторний 
центр Міністерства охорони здоров’я України». Мета проведення незалежної оцін-
ки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди дер-
жавного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір 
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди 
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування 
земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Сагайдачного, 29. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017 (орієнтовно). Платник робіт з 
оцінки – ФОП Ступницький Михайло Іванович.

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до 
нього (лист ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064) рекомендована максимальна 
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2017 року та буде 
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця – 2 200,00 грн для 
нежитлових приміщень та їх частин.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сер-
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної 
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній 
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомо-
го майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках 
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інфор-
мація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента 
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом 
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпе-
чення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових 
Стрільців, 3 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 через  
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. львів, вул. сі-
чових стрільців, 3.

Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чоти-
ри робочих дні до дати проведення конкурсу. Тел.: (032) 255-41-71, 261-62-04.

миколаївська область
інформація 

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

оцінки  земельних ділянок в межах території м. миколаєва
� 1. Найменування об’єкта оцінки: земельна ділянка площею 5,0 га (када-

стровий № 4810137200:01:022:0015), належить КЕВ м. Миколаєва МОУ, за адре-
сою: м. Миколаїв, просп. Героїв України (Героїв Сталінграда), 72/1.

� 2. Найменування об’єкта оцінки: земельна ділянка площею 1,922 га 
(кадастровий № 4810137200:01:022:0014), належить КЕВ м. Миколаєва 

Міністерства Оборони України, за адресою: м. Миколаїв, просп. Героїв України 
(Героїв Сталінграда), 26/1.

� 3. Найменування об’єкта оцінки: земельна ділянка площею 1,6 га (ка-
дастровий № 4810137200:01:022:0013), належить КЕВ м. Миколаєва МОУ, 
за адресою: м. Миколаїв, просп. Героїв України (Героїв Сталінграда), 26/2.

� 4. Найменування об’єкта оцінки: земельна ділянка площею 0,97 га (ка-
дастровий № 4810137200:01:022:0005), належить КЕВ м. Миколаєва МОУ, 
за адресою: м. Миколаїв, просп. Героїв України (Героїв Сталінграда), 26/3.

Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення. Мета проведення оцінки – визначення ринкової 
вартості земельних ділянок для бухгалтерського обліку.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка): орієнтовно 30.06.2017.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності 

у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційно-

документального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській об-
ласті конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:

підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, каль-
куляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт 
(у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо прак-
тичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо 
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку земельних ділянок за встановленою формою 
(додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190) (далі – Положення).

До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за вста-

новленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів про наявність в 
оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково 
залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, 
виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; 
копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних 
ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної 
грошової оцінки земельних ділянок; письмова згода керівника суб’єкта оціночної 
діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною та-
ємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про пре-
тендента за встановленою формою (додаток 4 до Положення).

Інформація про претендента складається відповідно до додатка 4 до Положен-
ня та містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт 
з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підпри-
ємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в 
Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у тру-
дових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з 
оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство 
у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).

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

Конкурсна документація подається до сектору організаційно-документального 
та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири ро-
бочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Ми-
колаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Тел. робочої групи (0512) 47-04-11.

Полтавська область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта: частина навчального корпусу № 1 площею 4,7 м2 

(розміщення буфету). Місцезнаходження об’єкта: просп. Першотравневий, 10, 
м. Полтава. Балансоутримувач: Коледж Управління, економіки і права Полтав-
ської державної аграрної академії. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з 
метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2017. Строк 
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для 
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник 
виконаних робіт: ФОП Корчака С. М.

� 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 17,3 м2 (розміщення 
офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 71, смт Велика Багачка, Полтав-
ська обл. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у 
Великобагачанському районі Полтавської області. Мета оцінки: визначення ринкової 
вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2017. 
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні 
для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник 
виконаних робіт: ПП Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор».

� 3. Назва об’єкта: виробничий будинок, літ. а-5, (будівля кПо) загальною 
площею 1 981,2 м2 (розміщення офісів, майстерні з ремонту та шиття одягу, 
крамниці-склади та магазини склади; торговельні об’єкти; кафе, бари, за-
кусочні, кафетерії, склади). Місцезнаходження об’єкта: вул. 1100-річчя Полтави, 
14а/22, м. Полтава. Балансоутримувач: Концерн «Військторгсервіс». Мета оцінки: 
визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована 
дата оцінки: 30.06.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необ-
хідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ 
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПП «Серж».

� 4 Назва об’єкта: адміністративні будівлі, літ. а-1, площею 447,0 м2; 
склад № 1, літ. б-1, площею 412,5 м2; склад, літ. в-1, площею 133,6 м2; 
склад з підвалом, літ. в 4-1, площею 365,0 м2; склад, літ. ж-1, площею 
103,9 м2; гараж на 4 бокси, літ. З-1,З-II, площею 570,2 м2; склад, літ. З’-1, 
З”-1, площею 166,6 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Гребінки, 26а, м. Пол-
тава. Балансоутримувач: Концерн «Військторгсервіс». Мета оцінки: визначення 
ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 
30.06.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-
лендарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській 
області. Платник виконаних робіт: ПП «Серж».

� 5. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення навчального кор-
пусу № 1, розташованого на 1-му поверсі площею 4,0 м2 (розміщення ксе-
рокса; розміщення торговельного об’єкта). Місцезнаходження об’єкта: вул. 
Остроградського, 2, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавський національний 
педагогічний університет ім. В. Г. Короленка. Мета оцінки: визначення ринкової 
вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 
30.06.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-
лендарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській 
області. Платник виконаних робіт: ФОП Харитонов В. А.

Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають 
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення); 
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою 
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до ви-
конання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та 
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки); 
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення 
(за наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претен-
денту ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені 
документи подаються у запечатаному конверті.

Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), 
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних 
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у 
тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного ФДМУ, регіональне 
відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт неру-
хомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом 
оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме 
майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 200,00 грн.

Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною 
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які 
перевищують зазначені, не будуть враховані.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської 
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області 
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) 
до 07.07.2017 включно.

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльнос-
ті, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться 
13.07.2017 о 10.00 у рв фдму по Полтавській області за адресою: вул. не-
бесної сотні (вул. леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. 
робоча група перебуває за адресою: вул. небесної сотні (вул. леніна), 1/23, 
м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. тел. (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. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення тамбура площею 4,0 м2. 

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія «Рівнеавтотранссервіс» 
УДП «Укрінтеравтосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Небес-
ної сотні, 34. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон 
замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. 
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: 
РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт 
з оцінки: ФОП Ткачук Тетяна Олександрівна. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвести-
цій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за 
групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація від-
сутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призна-
чення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: 
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація 
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі примлинового елеватора пло-
щею 35,95 м2; частина будівлі елеватора комбікормового заводу площею 
36,04 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприєм-
ство «Радивилівський комбінат хлібопродуктів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 

Рівненська обл., м. Радивилів, вул. Волковенко, 11; Рівненська обл., м. Радивилів, 
вул. Стрижака, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. 
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник 
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). 
Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Кількість об’єктів необоротних активів (не-
матеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за гру-
пами) – 2 об’єкти. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація від-
сутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призна-
чення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: 
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація 
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху примлинового елеватора площею 
35,25 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприєм-
ство «Радивилівський комбінат хлібопродуктів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Рівненська обл., м. Радивилів, вул. Волковенко, 11. Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс 
замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рів-
не, вул. 16 Липня, 77) . Платник робіт з оцінки: ПрАТ «МТС Україна». Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазнача-
ються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: 
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. 
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим зе-
мельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 
інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.

�  4. Назва об’єкта оцінки: приміщення «бойлерної» площею 53,0 м2.  
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Рівненський автотранспортний 
коледж НУВГП. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Відінська, 35. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника кон-
курсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна 
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ 
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: 
ТзОВ «Енергозбереження Рівне». Кількість об’єктів необоротних активів (нематері-
альні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 
1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвес-
тицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначен-
ня земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: 
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація 
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.

�  5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху 
майстерні-клубу площею 20,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцін-
ки: Навчально-методичний центр естетичного виховання учнів професійно-технічних 
навчальних закладів у Рівненській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рів-
не, вул. С. Бандери 39а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. 
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт 
з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник 
робіт з оцінки: ФОП Столяр Олександр Олексійович. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних ін-
вестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо 
за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фі-
нансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інфор-
мація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове 
призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної 
ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інфор-
мація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.

� 6. Назва об’єкта оцінки: частина даху, частина зовнішньої сторони стіни 
елеватора комбікормового заводу площею 55,0 м2 та технічна площадка пло-
щею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприєм-
ство «Радивилівський комбінат хлібопродуктів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Рівненська обл., м. Радивилів, вул. Стрижака, 4. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди 
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовни-
ка конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Лайфселл». Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних ін-
вестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо 
за групами): 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових ін-
вестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення 
земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інфор-
мація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до 
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання по-
слуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.

Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про кон-
курсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних серти-
фікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні», якими передбачено 
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки май-
на та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській 
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, 
які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано 
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву, 
та дату проведення конкурсу.

Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у 
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про 
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду 
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за 
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

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

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати 
підписання договору (після отримання необхідної документації).

Адреса робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
конкурс відбудеться в рв фдму по рівненській області о 9.00 через 

14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: 33028, м. рівне, 
вул. 16 липня, 77.

Конкурсну документацію потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області 
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної 
дати проведення конкурсу. Телефон для довідок 26-79-91.

сумська область
інформація 

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

� 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 7,5 м2 
(балансоутримувач – Сумський обласний центр з гідрометеорології). Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Героїв Сумщини, 1. Мета проведення неза-
лежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 31.05.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській об-
ласті. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «ТІАН-СЕРВІС».

� 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-
щею 47,9 м2 (балансоутримувач – Сумське обласне відділення Фонду соціального 
захисту інвалідів). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, пров. Інститутський, 
1/1. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017. Замовник робіт з 
оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – 
Сумська обласна громадська організація «Джерело життя».

� 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-
щею 47,3 м2 (балансоутримувач – Сумське обласне відділення Фонду соціального 
захисту інвалідів). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, пров. Інститутський, 
1/1. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017. Замовник робіт з 
оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – 
Сумська обласна громадська організація «Клуб «Шанс».

� 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-
щею 46,6 м2 (балансоутримувач – Сумський державний університет). Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. Мета проведення 
незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 31.05.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській об-
ласті. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Куришко О. О.

� 5. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-
щею 1,0 м2 (балансоутримувач – Виробничий підрозділ «Сумське будівельно-
монтажне експлуатаційне управління регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ 
«Українська залізниця»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., Велико-
писарівський р-н, смт Кириківка, пров. Станційний, 12а. Мета проведення незалеж-
ної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 31.05.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській 
області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «Євротранстелеком».
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� 6. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-
щею 49,9 м2 (балансоутримувач – Політехнічний технікум Конотопського інституту 
Сумського державного університету). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська 
обл., м. Конотоп, вул. Садова, 39. Мета проведення незалежної оцінки – переда-
ча в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017. 
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з 
оцінки об’єкта – ПП Стрельчук Н. П.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сер-
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної 
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додат-
ках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання 
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претен-
дента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Конкурсна документація подається до конкурсної комісії із супровідним листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному 

конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції ви-
трат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних 
днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті 
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а 
також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву 
суб’єкта господарювання, який подає заяву.

Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів – 2,2 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. 

Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
конкурс відбудеться 12 липня 2017 року о 9.00 за адресою: м. суми, 

вул. харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 6 липня 2017 р. (включно).

терноПільська область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єкта
� Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи а – окреме 

індивідуально визначене майно – будівля складу цо загальною площею  
1 270,2 м2, що перебуває на балансі Управління з питань цивільного захисту насе-
лення Тернопільської обласної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: вул. Винниченка, 2а, с. Трибухівці, Бучацький р-н, Тернопільська обл. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації 
шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ 
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного 
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електро-
нна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ 
ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопіль-
ській області. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.04.2017: 
217 357,00 грн. Кількість земельних ділянок: 1. Розмір земельної ділянки, усього: 
0,8837 га. Місце розташування земельної ділянки: вул. Винниченка, 2а, с. Трибу-
хівці, Бучацький р-н, Тернопільська обл. Цільове призначення земельної ділянки: 
землі оборони. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користу-
вання. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 399 255,66 грн. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 30.06.2017.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону 
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в 
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна 
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка 
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних діля-
нок та майнових прав на них».

Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному кон-
верті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки, 
дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної діяльності., який подає за-
яву). Конкурсна документація має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт 
не повинен перевищувати 10 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях 
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з ура-
хуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно з законодавством. 
До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг 
з оцінки майна яких не перевищує 4 400,00 грн.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у роз-
ділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлен-
ня та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. 
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо 
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються 
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами. При цьому, вимогами до 
претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність особистого досвіду у ви-
конанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
подібного майна, що підтверджується відповідними документами: копіями листів від 
замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду, або копіями висновків про вар-
тість майна, чи витягів із звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – окремі будівлі, 
частини будівель виробничо-складської та складської нерухомості.

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

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль, 
вул. Танцорова, 11, каб. 504. Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.

Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпе-
чення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській 
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) 
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.

конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації 
в газеті «відомості приватизації» о 10.00 в рв фдму по тернопільській області 
за адресою: м. тернопіль, вул. танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань).

інформація 
рв фдму по тернопільській області про оголошення конкурсу 

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

� 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху адміністра-
тивного будинку площею 1,5 м2, що перебуває на балансі Регіонального сервісного 
центру МВС в Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Об’їзна, 
1, с. Угринь, Чортківський р-н, Тернопільcька обл. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Те-
лефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 
52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки 
державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. 
Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: 
РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Очеретюк Сергій Ми-
колайович. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2017: 139,00 
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху нежитлового 
приміщення площею 1,5 м2, що перебуває на балансі Регіонального сервісного цен-
тру МВС в Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 
67а, м. Кременець, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон 
замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-
36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки 
державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. 
Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцін-
ки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Очеретюк Сергій 
Миколайович. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2017:  
2 879,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі чин-
них сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України 
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні», якими 
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка 
об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомо-
го майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».

Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному кон-
верті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки, 
дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає за-
яву). Конкурсна документація має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт 
не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях 
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з ура-
хуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно з законодавством. 
До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг 
з оцінки майна яких не перевищує 2 200,00 грн.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у роз-
ділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформ-
лення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до 
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцін-
ки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються 
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами. При цьому, вимогами до 
претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність особистого досвіду у ви-
конанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
подібного майна, що підтверджується відповідними документами: копіями листів від 
замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду, або копіями висновків про вар-
тість майна, чи витягів із звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента.

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки 1, 2 є нерухоме майно – приміщення, 
частини будівель для розміщення банкоматів, терміналів, автоматів з розливу на-
поїв, пунктів пралень самообслуговування.

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

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль, 
вул. Танцорова, 11, каб. 504. Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.

Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпе-
чення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській 
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) 
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.

конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації 
в газеті «відомості приватизації» о 10.00 в рв фдму по тернопільській області 
за адресою: м. тернопіль, вул. танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань).

харківська область
інформація 

рв фдму по харківській області про оголошення конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди

№ 
з/п

Найменування об’єкта оцінки (площа, 
адреса), балансоутримувач (назва, код за 

ЄДРПОУ, контактний телефон)
Дата оцінки Мета проведення 

оцінки

Інформація про 
замовника/
платника

1 Нежитлові приміщення на першому по-
версі житлового будинку загальною площею 
123,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сидо-
ренківська, 36/1, корп. 6, на балансі ВАТ 
«Харківхолодмаш», вартість якого не увійшла 
до статутного фонду при приватизації

01.06.17 Визначення вартості 
об’єкта з метою 
продовження до-
говору оренди

КУК ЦБ ім. С. 
М. Кірова ЦБС 
Червонозавод-
ського району 
м. Харкова 

2 Частина майданчика із твердим покриттям 
загальною площею 70,0 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Цементна, 3, на балансі 
ДП МОУ «Харківська контора матеріально-
технічного забезпечення», 08162096, 
тел. (057) 370-38-63

На дату укла-
дення договору 
на проведення 
незалежної 
оцінки

Визначення вартості 
об’єкта оренди з 
метою передачі в 
оренду

ФОП 
Волощук В. І.

3 Частина одноповерхового гаража загальною 
площею 76,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Цементна, 3, на балансі ДП МОУ «Хар-
ківська контора матеріально-технічного за-
безпечення», 08162096, тел. (057) 370-38-63

На дату укла-
дення договору 
на проведення 
незалежної 
оцінки

Визначення вартості 
об’єкта оренди з 
метою передачі в 
оренду

ФОП 
Щербіна О. В.

4 Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 46, 47 на 
1-му поверсі 3-поверхової адміністративної 
будівлі загальною площею 80,6 м2 за адре-
сою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 188а, 
на балансі Державного університету телеко-
мунікації, 38855349, тел. (044) 249-25-29

На дату укла-
дення договору 
на проведення 
незалежної 
оцінки

Визначення вартості 
об’єкта оренди з 
метою передачі в 
оренду

ТОВ «НВП 
«ЕКОЕНЕРГО-
КОМ»

5 Нежитлове приміщення на 3-му поверсі 
5-поверхового навчального корпусу загаль-
ною площею 19,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Данилевського, 3, на балансі Державного 
вищого навчального закладу «Харківський 
коледж текстилю та дизайну», 4606538, тел.: 
700-36-23, 700-36-22

На дату, визна-
чену орендо-
давцем

Визначення вартості 
об’єкта оренди до 
200,0 м2 для пого-
дження розрахунку 
орендної плати (за 
заявою від сторон-
ньої організації)

Державний 
вищий навчаль-
ний заклад 
«Харківський 
коледж тексти-
лю та дизайну»

6 Ділянка покрівлі на даху семиповерхової 
адміністративно-управлінської будівлі (інв. 
№ 10310001, літ. «А-7») загальною площею 
15,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Мар-
шала Бажанова, 28, на балансі Головного 
управління статистики у Харківській області, 
02362629, тел. 706-26-16 

01.05.17 Визначення вартості 
об’єкта з метою 
продовження до-
говору оренди

ТОВ «Інтер 
Телеком»

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах пода-
ють до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному 
конверті, яка складається з:

підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у кален-
дарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів (копії договорів на ви-
конання робіт з оцінки та копії актів приймання-передавання робіт з оцінки) щодо 
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією 
відносно досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання ро-
біт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання 
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки). Додатково 
інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 21.02.2017 № 10-36-3320 «Щодо 
показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у IV 
кварталі 2016 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що склалися 
у IV кварталі 2016 року для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема декількох 
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, 
майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення пе-
редавальних пристроїв), – 2,2 тис. грн, окремо розташованої будівлі – 3,8 тис. грн; 
комплексу будівель та споруд – 11,4 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 
7,4 тис. грн; цілісного майнового комплексу – 28,2 тис.грн.; пакета акцій – 36,0 
тис. грн.; необоротних активів (до 5 тис. одиниць) – 47,7 тис. грн; об’єкта аукціону 
(один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до  
1 000 м2 (1 га) – 4,8 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 7,0 
тис. грн; легкових транспортних засобів – 1,7 тис. грн.

Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як 
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ 
від 08.04.2016 № 10-36-6493.

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці ви-
міру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5 
днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі 
необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).

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

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

конкурс відбудеться у рв фдму по харківській області за адресою: 
м. харків, театральний майдан, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після 
опублікування цієї інформації. тел. для довідок (057) 700-77-19.

Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області 
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири ро-
бочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

Чернівецька область
інформація 

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

надання послуг з оцінки майна
� Назва об’єкта оцінки № 1: нежитлове приміщення першого поверху 

(1-22) площею 17,8 м2 будівлі навчально-лабораторного корпусу (літ. д). 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернівецький національний уні-
верситет ім. Ю. Федьковича. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 58000, м. Чернівці, 
вул. Рівненська, 14. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замов-
ника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. 
Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний 
майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвес-
тицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо 
за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 107 579,00 грн станом 
на 30.04.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів 
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, па-
кетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 1,6442 га. Місце 
розташування земельної ділянки: 58000, м. Чернівці, вул. Рівненська, 14. Цільове 
призначення земельної ділянки: для обслуговування будівель. Правовий режим 
земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка 
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які міс-
тять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 30.04.2017.

� Назва об’єкта оцінки № 2: нежитлове вбудоване приміщення (5-11) під-
валу будівлі навчального корпусу № 2 (літ. а) площею 17,5 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернівецький національний університет ім. Ю. 
Федьковича. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 58000, м. Чернівці, вул. Університет-
ська, 19. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу 
(0372) 55-44-84 Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса 
замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого 
оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові ін-
вестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами): 453,81 грн станом на 30.04.2017. Кількість земельних ділянок (зазна-
чається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних 
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 
0,5012 га. Місце розташування земельної ділянки: 58000, м. Чернівці, вул. Універси-
тетська, 19. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування будівель. 
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна 
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190.

Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна ви-
ступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.

Платником робіт для надання послуг з оцінки майна виступатиме ФОП Мос-
калюк Володимир Михайлович.

Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єктів не може перевищу-
вати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки 
майна, очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатися кон-
курсною комісією під час обрання переможців, – 1 725,00 грн.

До участі в конкурсах для проведення незалежної оцінки допускаються пре-
тенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, 
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за 
напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка 
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та 
майнових прав на них».

Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність відповідної ква-
ліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися чинни-
ми кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в 
Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Дер-
жавного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого на-
казом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13.08.2013 за № 637/23469.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках 
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інфор-
мація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також інформація про претен-
дента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є приміщення, частини будівель, які за 
своїм функціональним призначенням належать до офісної, торговельно-офісної, 
торговельної нерухомості та нерухомості під заклади громадського харчування.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового 
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до 
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної 
дати проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з 
відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та 
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації інфор-
мації про оголошення конкурсів о 10.00 у рв фдму по Чернівецькій області 
за адресою: м. Чернівці, вул. л. кобилиці, 21а. тел. (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’єкта оренди
� Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 14,3 м2 на дру-

гому поверсі адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Чернігів, вул. Гонча, 37. Платник робіт з оцінки – ФОП Чіпак В. А. Замов-
ник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. 
Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс замовника 
конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@
spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей 
оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017. Макси-
мальна вартість послуг – 2 200,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: ні.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження прак-
тичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціа-
лізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках 
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інфор-
мація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента 
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати під-
писання договору про надання послуг з оцінки майна.

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

Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Черні-
гівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу 
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для до-
відок (0462) 67-28-18.

оГоЛоШеннЯ про намір передатИ державне майно в орендУ

оголоШення  орендодавця – аПарату фдму 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’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна 
за незалежною оцінкою, грн

максимально можливий 
строк оренди мета використання

1 Державне агентство водних 
ресурсів України

20577457, Управління водних ресурсів у м. Києві 
та Київській області, м. Київ, вул. І. Клименка, 25, 
тел. 275-00-35

Нерухоме майно – нежитлові 
приміщення 05415289.3.АААБЖГ433 м. Київ, вул. Ломоносова, 28/41  56,2 1 120 400,00 2 роки 11 місяців

Здійснення спеціалізованої медичної 
практики (розміщення консультативно-
діагностичного центру)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України, з 9.00 до 17.30 (крім п’ятниці), у п’ятницю – 
з 9.00 до 16.15 (крім вихідних). 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».


