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ПіДЛЯГАЮТЬ ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом ПроДАЖУ нА 
АУКЦіоні

Перелік 
об’єктів державної власності групи а, що підлягають  

приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 30.06.2016 № 1257)

харківська обласТь
Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Науково-

виробниче підприємство «Меридіан» разом із земельною ділянкою за адресою: 
62490, Харківська область, Харківський район, с. Комунар, вул. Безлюдівська, 6.

Перелік 
об’єктів державної власності групи а, що підлягають  

приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 29.06.2016 № 1246)

ПолТавська обласТь
Громадська будівля літ. А-1 (магазин з підвалом) загальною площею 318,6 м2 

разом із земельною ділянкою за адресою: 39508, Полтавська обл., Карлівський 
р-н, с-ще Голобородьківське, вул. Соціалістична, 3в.

вінницька обласТь
інформація 

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

Назва об’єкта: частина комплексу будівель та споруд загальною площею 
119,3 м2 у складі: навісу літ. «Л1» площею 9,6 м2, складу літ. «Л» площею 30,1 м2, 
складу літ. «Л2» площею 5,4 м2, кузні літ. «М» площею 38,4 м2, складу літ. «Н» площею 
11,5 м2, насосної літ. «О» площею 5,3 м2, прохідної літ. «К» площею 19,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта: 22800, Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Не-
мирів, вул. Соборна, 281

Зберігач: ПуАТ «ЮБІПАРТНЕР», код за ЄДРПОУ 36677299, адреса: 04050, 
м. Київ, вул. Артема, 60, офіс 20.

Відомості про об’єкт: частина комплексу будівель та споруд загальною пло-
щею 119,3 м2 у складі: навісу літ. «Л1» площею 9,6 м2, 1984 року побудови; складу 
літ. «Л» площею 30,1 м2, 1981 року побудови; складу літ. «Л2» площею 5,4 м2, 1984 
року побудови; кузні літ. «М» площею 38,4 м2, 1968 року побудови, складу літ. «Н» 
площею 11,5 м2, 1975 року побудови, насосної літ. «О» площею 5,3 м2, 1975 року 
побудови, прохідної літ. «К» площею 19,0 м2, 1988 року побудови. Фізичний стан 
будівель задовільний. Земельна ділянка окремо не виділена.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 52 566,00 грн., ПДВ – 10 513,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 63 079,20 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального 
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта привати-
зації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний 
термін за актом передачі.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – 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 6 307,92 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 – 25.07.2016 включно 
до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено 29.07.2016 українською 
універсальною біржею, час початку аукціону – 10.00, час закінчення аук-
ціону (внесення цінових пропозицій) – 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. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатка-
ми до заяви, подаються в електронному вигляді на електрону адресу Української 
універсальної біржі: auk@uub.com.ua до 16.00. Протягом двох календарних днів з 
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Україн-
ської універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяви 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 в робочі дні за місцем його розташування. 
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адре-
сою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 56-21-81, час роботи з 8.00 до 17.00 
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

дніПроПеТровська обласТь
інформація 

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

Назва об’єкта: нежитлова будівля (літ. А-2) з підвалом загальною площею 
1 356,3 м2, тротуар-І.

Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Тагіль-
ська, 9.

Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 5393043, Публічне акціонерне товариство 
«Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф. Е. Дзержинського» за адресою: 51925, 
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 18б.

Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою двоповерхову нежит-
лову будівлю (літ. А-2) з підвалом загальною площею 1 356,3 м2, тротуаром-І. Рік 
побудови – 1949. На даний час об’єкт не використовується. До приміщення під-
ведені основні комунікації. Потребує проведення капітального ремонту з заміною 
аварійних конструкцій та посилення непридатних.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 297 151,00 грн, ПДВ – 459 430,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 2 756 581,00 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання протипо-

жежних та інших правил з утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних 
норм, передбачених законодавством України; право користування, купівлі, оренди 
земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації покупцем вирішується 
самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; подальше 
відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового 
власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою 
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у по-
рядку, що затверджується ФДМУ; покупець сплачує нотаріальні послуги, пов’язані 
з посвідченням договору купівлі-продажу; 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 прийняти його у триденний термін за актом передачі.

Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від-

сотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення 

платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області.

Сума грошових коштів у розмірі 275 658,10 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній 
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10 % від початкової 
ціни об’єкта приватизації в сумі 275 658,10 грн»).

Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 
25 липня 2016 року.

аукціон в електронній формі буде проведено ПаТ державна акціонерна 
компанія «національна мережа аукціонних центрів» в особі філії «дніпропе-
тровський аукціонний центр» (http://nmac.net.ua) 29 липня 2016 року. Час 
початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення 
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

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.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайті ПАТ Державної акціонерної компанії 
«Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua цілодобово.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу філії «Дніпропетровський аукціонний центр» ПАТ 
Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» (49044, 
м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 18б, офіс 10) оригінали заяви на участь в аук-
ціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є до-
датками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяви 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 та 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 Дніпропетровській об-

ласті за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, 
у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

київська обласТь
інформація 

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

Назва об’єкта: нежитлове приміщення літ. «А-1» площею 213,8 м2, що пере-
буває на балансі Департаменту з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації.

Адреса об’єкта: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 58, при-
міщення 1.

Відомості про об’єкт: приміщення є частиною одноповерхової каркасно-
засипної будівлі, зовні обкладеної цеглою. Рік побудови – 1991. Площа – 213,8 м2. 
Висота – 3,2 м. Інженерно-технічні та санітарно-технічні мережі та пристрої відсутні 
або зруйновані. Загальний технічний стан – ветхий.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 302 000,00 грн, ПДВ – 60 400,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 362 400,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації 

об’єкта на власний розсуд.
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 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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 
року за № 400/2840 (зі змінами).

Сума грошових коштів у розмірі 36 240,00 грн, що становить 10 % від початко-
вої ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській 
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач – РВ ФДМУ 
по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта при-
ватизації в сумі 36 240,00 грн, без ПДВ»).

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення 
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567 
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач – 
РВ ФДМУ по Київській області.

аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «універ-
сальна товарно-сировинна біржа» (http://www.utsb.kiev.ua/ukr/) 26 липня 
2016 року. Час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 13.00.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарно-
сировинна біржа»: http://www.utsb.kiev.ua/ukr/.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 22 липня 2016 року 
до 18.00.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області за адре-

сою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 
9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній  

формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля магазину площею 186,8 м2.
Адреса об’єкта: Київська обл., Баришівський р-н, с. Григорівка, вул. Леніна, 16/1.
Балансоутримувач: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відпові-

дальністю «Хмельовик» (код за ЄДРПОУ 00849942).
Адреса балансоутримувача: 07550, Київська обл., Баришівський р-н, с. Яблуневе.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою капітальну окремо розташовану бу-

дівлю загальною площею 186,8 м2. Дата побудови – приблизно 1960 – 1970 рр. 
Конструктивні елементи: стіни цегляні, частково заповнені металевою обрешіткою; 
фундаменти цегляні; підлога бетонна; віконні та дверні заповнення металеві; по-
крівля – азбестоцементні листи. Будівля підключена до системи електрозабезпе-
чення. Водозабезпечення, каналізація та опалення відсутні. Загальний технічний 
стан задовільний.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 358 200,00 грн, ПДВ – 71 640,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 429 840,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації 

об’єкта на власний розсуд.
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управління продажу об’єктів малої приватизації,  
т. 200-42-49

проДаж об’єктів групи Д

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 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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 
року за № 400/2840 (зі змінами).

Сума грошових коштів у розмірі 42 984,00 грн, що становить 10 % від початко-
вої ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській 
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач – РВ ФДМУ 
по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта при-
ватизації в сумі 42 984,00 грн, без ПДВ»).

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення 
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567 
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач – 
РВ ФДМУ по Київській області.

аукціон в електронній формі буде проведено ПаТ державна акціонерна 
компанія «національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 26 
липня 2016 року. Час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (вне-
сення цінових пропозицій) – 13.00.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайт ПАТ Державна акціонерна компанія 
«Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 22 липня 2016 року 
до 18.00.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні Фонду 

державного майна України по Київській області за адресою: м. Київ, вул. Симона 
Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня пере-
рва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

інформація 
про продаж на аукціоні в електронній  

формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля магазину площею 192,4 м2.
Адреса об’єкта: 07550, Київська обл., Баришівський р-н, с. Яблуневе, вул. Зо-

ряна, 6а.
Балансоутримувач: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відпові-

дальністю «Хмельовик» (код за ЄДРПОУ 00849942).
Адреса балансоутримувача: 07550, Київська обл., Баришівський р-н, с. Яблу-

неве.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою капітальну окремо розташовану бу-

дівлю загальною площею 192,4 м2. Дата побудови – приблизно 1960 – 1970 рр. 
Конструктивні елементи: стіни цегляні; перекриття – залізобетонні панелі; фунда-
менти бетонні; підлога бетонна, викладена кахлем; віконні та дверні заповнення 
дерев’яні; покрівля – азбестоцементні листи. Будівля підключена до системи елек-
трозабезпечення. Водозабезпечення, каналізація та опалення відсутні. Загальний 
технічний стан задовільний.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 369 000,00 грн, ПДВ – 73 800,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 442 800,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації 

об’єкта на власний розсуд.
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 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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 
року за № 400/2840 (зі змінами).

Сума грошових коштів у розмірі 44 280,00 грн, що становить 10 % від початко-
вої ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській 
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач – РВ ФДМУ 
по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта при-
ватизації в сумі 44 280,00 грн, без ПДВ»).

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення 
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567 
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач – 
РВ ФДМУ по Київській області.

аукціон в електронній формі буде проведено ПаТ акціонерна компанія 
«національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 26 липня 
2016 року. Час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 13.00.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайт ПАТ Державна акціонерна компанія 
«Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 22 липня 2016 року 
до 18.00.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області за адре-

сою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 
9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

одеська обласТь
інформація 

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

Назва об’єкта: частина під’їзної залізничної колії (інв. № 2329) загальною до-
вжиною 625,43 м, яка складається з частини залізничної колії № 9 від точки ПК2 до 
упору ПК6-84,00 довжиною 484,0 м та частини залізничної колії № 11 від точки ПК2 
до стрілочного переводу ЦСПЗ: ПКЗ+41,43 довжиною 141,43 м.

Адреса об’єкта: вул. Хімічна,1, м. Одеса, 65031.
Балансоутримувач: ПАТ «Олимп-Круг», код за ЄДРПОУ 203708 (припинено 

16.03.2016; об’єкт за договором зберігання № 23 від 18.12.2014 передано ТОВ 
«Виставочний», код за ЄДРПОУ 38921311).

Адреса балансоутримувача: вул. Хімічна,1, м. Одеса, 65031 (адреса зберігача: 
вул. Хімічна, 1/27, м. Одеса, 65031).

Інформація про об’єкт: частина під’їзної залізничної колії (інв. № 2329), яка  
складається з частин залізничних колій № 9 (довжиною 434,05 м) та № 11 (довжи ною 

141,43 м), що розташовані між магістральними електрифікованими залізничними 
коліями Одеської залізниці (перегін між станціями «Одеса-Застава-1» та «Одеса-
Застава-2») та огороджені виробничою територією підприємства. Рік введення в 
експлуатацію – 1972. Технічний стан об’єкта в цілому незадовільний. Об’єкт по-
требує ремонту. Земельна ділянка окремо не виділена.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 749 576,67 грн, ПДВ – 149 915,33 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 899 492,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; утри-

мання об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному стані; 
питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься 
покупцем самостійно після укладення договору купівлі-продажу об’єкту згідно з 
чинним законодавством.

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

Грошові кошти в розмірі 89 949,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській об-
ласті на р/р № 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, Банк ДКСУ м. Київ.

Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 25 липня 2016 року 
до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено українською універсаль-
ною біржею 29 липня 2016 року, час початку торгів – 11.00, час закінчення 
аукціону – 14.00.

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. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатка-
ми до заяви, подаються в електронному вигляді на електрону адресу Української 
універсальної біржі ouub@vega.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (фактична адреса: 
65012, м. Одеса, вул. Ясна, 12) 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.

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 з 
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області 
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114, 
тел. 728-72-62.

Чернівецька обласТь
інформація 

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

Назва об’єкта: виробнича будівля (корпус блоку допоміжного) (літ. А, А’ ) за-
гальною площею 1 085,60 м2.

Місцезнаходження об’єкта: вул. Прутська, 10а, м. Чернівці, 58023.
Відомості про об’єкт: виробнича будівля корпусу блоку допоміжного (літ. А, 

А’) – двоповерхова цегляна будівля з різними рівнями, прибудована до колишньо-
го будинку культури «Сучасник». Загальна площа будівлі становить 1 085,6 м2 та 
складається з: літ. А – 566,9 м2, у т. ч. площа першого поверху – 283,8 м2 та друго-
го поверху – 283,1 м2, а також літ. А’ – 518,7 м2, у т. ч. площа першого поверху – 
246,8 м2 та другого поверху – 271,9 м2.

Фундамент стрічковий бетонний; стіни та перегородки цегляні; перекриття: 
перший поверх – монолітне з/б по балках, другий поверх – дерев’яне, оштукату-
рене; дах – з/б плити; покрівля – азбестоцементні листи; підлога бетонна, дощата, 
паркетні щити, плитка; вікна дерев’яні, вікна-склоблок; двері дерев’яні, металеві; 
інженерні комунікації будівлі – електропостачання, центральне опалення, венти-
ляція, водопровід, каналізація, слабкострумові пристрої (на дату оцінки інженерні 
комунікації перебувають у зруйнованому стані та потребують відновлення). Вхід 
до будівлі з вул. Прутської з території ТОВ «Машзавод» та зі сторони ТОВ ВКФ 
«Юпітер». Будівля має декілька окремих входів: з основного, бокового фасадів, а 
також із заднього (дворового) фасаду будівлі до частини приміщень першого по-
верху. Вхід на територію заводу обмежений через суворий перепускний режим. 
Будівля не використовується, рік введення в експлуатацію – 1974. Технічний стан 
приміщень будівлі незадовільний. Об’єкт розташований в серединній зоні міста. 
Під’їзні дороги до об’єкта з твердим покриттям.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не відведена. Бу-
дівля розташована на земельній ділянці, яка згідно з державним актом перебуває 
у постійному користуванні ТОВ «Машзавод».

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 816 696,00 грн, ПДВ – 163 339,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 980 035,20 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно.
2. Дотримання санітарно-екологічних норм утримання об’єкта приватизації.
3. Забезпечення безпечних умов праці на об’єкті приватизації.
4. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна) 

в установленому законодавством порядку протягом року після набуття права 
власності на об’єкт.

5. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує само-
стійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права власності 
на об’єкт.

6. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю 
за виконанням умов договору, надавати необхідні матеріали, відомості, документи 
тощо про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так 
і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації, до моменту підписання 
акта підсумкової перевірки.

7. Забороняється подальше відчуження об’єкта приватизації протягом 3 ро-
ків з моменту його придбання покупцем без погодження з державним органом 
приватизації.

8. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації можливе лише за умо-
ви збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-
продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює 
контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 98 003,52 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.

аукціон в електронній формі буде проведено 29.07.2016 українською 
універсальною біржею, час початку торгів – 10.00, час закінчення аук-
ціону – 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. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатка-
ми до заяви, подаються в електронному вигляді на електрону адресу Української 
Універсальної біржі: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати ре-
єстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Уні-
версальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяви 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).

Кінцевий термін приймання заяв: 25.07.2016 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.

Інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

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

власності – єдиного майнового комплексу державного  
підприємства «особливе конструкторське бюро «рута»

Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Осо-
бливе конструкторське бюро «Рута».

Код за ЄДРПОУ 25077191.
Місцезнаходження об’єкта: 60236, м. Чернівці, вул. Руська, 248л.
Види діяльності об’єкта: виробництво вузлів, деталей та приладів для авто-

мобілів та їх двигунів.
Відомості про об’єкт: частина будівлі 87/100 площею 13 696,4 м2, транспортні 

засоби – немає, машини та обладнання – 63 од., малоцінні необоротні матеріальні 
активи – немає (станом на 30.04.2016).

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка, надана у постійне корис-
тування для виробничих потреб, загальною площею 1,1868 га, спільне користу-
вання – 0,4029 га.

Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює ви-
робничу діяльність, продукція не випускається. Обсяг власного капіталу під-
приємства становить 3 843,0 тис. грн. Заборгованість станом на 30.04.2016: 
дебітор ська – немає; кредиторська – 315,0 тис. грн. Непокритий збиток минулих 
років – 2 249,0 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 підприємства – 1).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 4 505 292 грн, 

ПДВ – 901 058,40 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 5 406 350,40 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. Після придбання об’єкта приватизації новий власник стає правонаступником 
усіх прав та обов’язків приватизованого підприємства відповідно до умов договору 
купівлі-продажу та законодавства України.

4. Погашення кредиторської заборгованості підприємства, у т. ч.: із заробітної 
плати; перед бюджетом та Пенсійним фондом України в сумі, яка становитиме на 
дату купівлі-продажу відповідно до офіційної інформації податкового органу та 
Пенсійного фонду України; іншої заборгованості – протягом 12 місяців з дня під-
писання до говору купівлі-продажу.

5. Створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві.
6. У встановленому чинним законодавством порядку покупець зобов’язаний 

здійснити державну реєстрацію припинення державного підприємства «Особливе 
конструкторське бюро «Рута» шляхом його реорганізації протягом 18 місяців від 
дня переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.

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

8. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації 
в період чинності зобов’язань за погодженням з державним органом приватизації 
із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань, не виконаних 
покупцем на момент такого відчуження.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 540 635,04 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.

аукціон в електронній формі буде проведено 29.07.2016 українською 
універсальною біржею, час початку торгів – 10.00, час закінчення аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 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. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатка-
ми до заяви, подаються в електронному вигляді на електрону адресу Української 
Універсальної біржі: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати ре-
єстрації заяви учасники аукціону зобов’язані ндіслати на адресу Української Уні-
версальної біржі (36039, м.Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяви 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).

Кінцевий термін приймання заяв – 25.07.2016.
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.

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

львівська обласТь
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта 
незавершеного будівництва (державна форма власності)

Назва об’єкта незавершеного будівництва: гуртожиток готельного типу на 110 
місць з їдальнею на 75 посадочних місць

Місцезнаходження: вул. Мартовича, 31, смт Магерів Жовківського р-ну Львів-
ської області.

Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернутий у державну власність.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт складається із двох 

перпендикулярно розміщених, дотичних по одному куту будівель гуртожитку і їдаль-
ні. Загальна площа ділянки під забудову становить 0,2875 га. Будівля гуртожитку 
розміром по осях 29,1х24 м, облаштована підвальним приміщенням з бетонною 
підлогою та стінами і перегородками із фундаментних блоків.

Підвал перекритий залізобетонними плитами. Побудовано несучі стіни першо-
го поверху. Стіни перебувають у незадовільному стані через кришення і осипання 
цегли. Зовні стіни будівель виконано з білої цегли. Розмір будівель їдальні в осях 
становить 27х24 м. Будівля їдальні виконана із залізобетонних фундаментів, це-
гляних, несучих стін, окремих внутрішніх перегородок та тимчасового панельного 
перекриття. Стан стін і перегородок в деяких місцях аварійний через руйнування і 
осипання цегли. Тимчасові та допоміжні будівлі на будівельному майданчику відсут-
ні. Об’єкт не законсервований, продовжується руйнування стін та перекриття.

Ступінь будівельної готовності – 33 %.
Земельна ділянка – 2 875,0 м2, кадастровий номер 4622755900:07:000:0009.
Ціна об’єкта без ПДВ – 203 836,00 грн, ПДВ – 40 767,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 244 603,20 грн.
Грошові кошти в розмірі 24 460,32 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: вул. Мартовича, 31, смт Магерів 
Жовківського р-ну Львівської області.

Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва:
завершення будівництва протягом 5 років без збереження первісного призна-

чення об’єкта; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього 
природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію 
об’єкта; питання землекористування покупець вирішує самостійно з органами міс-
цевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства; подальше від-
чуження об’єкта незавершеного будівництва можливе лише за умови збереження для 
нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за 
згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; 
протягом одного року з моменту підписання акта приймання-передання підготувати 
документи та здійснити відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на 

об’єкт приватизації; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завер-
шення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов 
договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, до-
кументи тощо про виконання умов договору; переможець аукціону, який відмовився 
від підписання протоколу аукціону, якщо це підтверджується відповідним актом, по-
збавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні; покупець сплачує винагороду 
організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37180500900001, одержувач 
коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк одержу-
вача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.

У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
аукціон в електронній формі буде проведено 29 липня 2016 року філією 

«львівський аукціонний центр» ПаТ дак «національна мережа аукціонних 
центрів» (електронна адреса: Filia.lac.nmac@ukr.net). Час початку аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 14.00. кінцевий термін приймання заяв на участь в 
аукціоні – 25 липня 2016 р. до 18.00 включно.

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. Заява 
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються 
в електронному вигляді на електронну адресу Філії «Львівський аукціонний центр» 
ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів»: Filia.lac.nmac@ukr.net.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Філії «Львівський аукціонний центр» (вул. Сахаро-
ва, 46а, м. Львів, 79012) оригінали заяви 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, затверджено-
го наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).

Додаткову інформацію можна отримати у Філії «Львівський аукціонний центр» 
ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (м. Львів, вул. Сахарова, 46а, 
тел./факс (032) 297-05-40, 297-05-41) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17,тел./факс 255-38-55).

Чернівецька обласТь
інформація 

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

клубу разом із земельною ділянкою, що перебував  
на балансі ліквідованого ксП «Промінь»

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – клуб ра-
зом із земельною ділянкою, що перебував на балансі ліквідованого КСП «Промінь».

Місцезнаходження об’єкта: вул. Сагайдачного, 7, с. Гордівці Хотинського р-ну 
Чернівецької області.

Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – клуб розташова-
ний в центральній частині с. Гордівці Хотинського р-ну, неподалік від сільської 
ради, на відстані 40,0 м від дороги загального користування. На будівельному 
майданчику на фундаменті колишнього старого клубу зведено 1-й поверх з 
цегли, плити перекриття відсутні. Зовнішні та внутрішні поверхні стін не ошту-
катурені.

На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не 
використані для будівництва, а також устаткування, не передане до монтажу, або 
таке, що потребує монтажу.

Об’єкт не законсервований, не охороняється, перебуває на стадії руйнування, 
по межах будівельного майданчика огорожа відсутня.

Об’єкт перебуває в незадовільному технічному стані.
Відомості про земельну ділянку: землі громадської забудови, 03.05 – для бу-

дівництва та обслуговування закладів культурно-просвітницького обслуговування, 
0,3829 га, кадастровий № 7325081000:01:002:0032.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 137 892,00 грн (сто 
тридцять сім тисяч вісімсот дев’яносто дві гривні 00 коп.), у т. ч.: вартість об’єкта 
незавершеного будівництва – 1 733,00 грн (одна тисяча сімсот тридцять три 
гривні 00 копійок), вартість земельної ділянки, на якій розташований об’єкт неза-
вершеного будівництва, – 136 159,00 грн (сто тридцять шість тисяч сто п’ятдесят 
дев’ять гривень 00 копійок).

Сума ПДВ – 27578,4 грн. (двадцять сім тисяч п’ятсот сімдесят вісім гривень 
40 копійок).

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 165 470,40 грн. (сто шіст-
десят п’ять тисяч чотириста сімдесят гривень 40 копійок).

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобовязаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва протя-

гом 3 років з моменту підписання акта приймання-передання об’єкта.
2. Покупець придбаває земельну ділянку тільки під забудову.
3. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати до-

тримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища».

4. 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.

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 для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 16 547,04 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.

аукціон в електронній формі буде проведено 29.07.2016 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 
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жиТомирська обласТь
інформація 

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

до продажу земельних ділянок державної власності,  
на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеу-
строю 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 в 
натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт 
з реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі; присвоєння ка-
дастрового номера та внесення відомостей до бази даних Державного земельного 
кадастру; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановлено-
му порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації 
із землеустрою (у разі необхідності її проведення); підготовка інших матеріалів та 
документів, необхідних для продажу земельної ділянки).

Дані про об’єкти землеустрою.
Об’єкт №1: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної 

власності групи ж – їдальня-магазин з обладнанням, за адресою: Житомир-
ська обл., Овруцький р-н, с. Норинськ, вул. Робітнича, 17. Об’єкт в процесі при-
ватизації не увійшов до статутного капіталу ПАТ «Норинський щебзавод» та пере-
буває на його балансі. розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі 
проведення робіт із землеустрою.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: погоджений ФДМУ перелік 
об’єктів групи Ж державної форми власності, що пропонуються для включення в 
перелік об’єктів, що підлягають приватизації, від 31.07.2007, наказ РВ ФДМУ по 
Житомирській області від 05.03.2008 № 33 «Про затвердження переліку об’єктів 
державної власності групи Ж, що підлягають приватизації» та наказ РВ ФДМУ по 
Житомирській області від 15.03.2016 № 213 «Про прийняття рішення про прива-
тизацію об’єкта державної власності групи Ж – їдальні-магазину з обладнанням 
(разом із земельною ділянкою) за адресою: Житомирська обл., Овруцький р-н, 
с. Норинськ, вул. Робітнича, 17».

Об’єкт №2: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної 
власності групи д – незавершене будівництво очисних споруд з бункер-
ним пристроєм, за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Огієнка, 55. 

Об’єкт в процесі приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Малинський 
дослідно-експериментальний завод «Малекс» та переданий під час його реорга-
нізації на баланс ВАТ «Сервіс». розмір земельної ділянки буде визначатися у 
процесі проведення робіт із землеустрою.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 16.05.2003 
№ 795 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, та виклю-
чення з переліку», наказ РВ ФДМУ по Житомирській області від 25.03.2016 № 246 
«Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта державної власності групи 
Д – незавершене будівництво очисних споруд з бункерним пристроєм разом із 
земельною ділянкою за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Огієнка, 55».

Об’єкт № 3: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної 
власності групи д – незавершене будівництво резервуару дощових та стіч-
них вод, за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Огієнка, 55. Об’єкт в про-
цесі приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Малинський дослідно-
експериментальний завод «Малекс» та переданий під час його реорганізації 
на баланс ВАТ «Сервіс». розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі 
проведення робіт із землеустрою.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 16.05.2003 
№ 795 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, та виклю-
чення з переліку», наказ РВ ФДМУ по Житомирській області від 25.03.2016 № 245 
«Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта державної власності групи Д – 
незавершене будівництво резервуару дощових та стічних вод разом із земельною 
ділянкою за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Огієнка, 55».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із 
землеустрою: документація із землеустрою, погоджена та затверджена у вста-
новленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із 
землеустрою (у разі необхідності її проведення); витяг з Державного земельного 
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Жито-
мирській 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, що подаються 
на конкурс, 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, зі змінами); копія 
документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних 
осіб – платників податків; 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 (відпо-
відно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із зем-
леустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) – для фізичних 
осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт 
із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням 
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календар-
них днях.

Конкурсну документацію претенденти подають до сектору управління персо-
налом та організаційної роботи РВ ФДМУ по Житомирській області.

Кінцевий термін подання конкурсної документації – 27 липня 2016 року до 
18.00.

конкурс буде проведено 4 серпня 2016 року об 11.00 за адресою: м. жи-
томир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 402, рв фдму по житомирській області. Те-
лефон для довідок 42-04-16.

ПіДСУмКИ
інформація 

рв фдму по харківській області про підсумки конкурсу з відбору 
виконавців робіт із землеустрою, що відбувся 29.06. 2016

Переможцем конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою підго-
товки до продажу об’єкта незавершеного будівництва (група Д) – їдальні з теплицею 
(разом із земельною ділянкою), що перебуває на балансі ПАТ «Весотра-Харків», 
за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин, вул. Автомобільна, 8є 
визнано Харківську регіональну філію Державного підприємства «Центр держав-
ного земельного кадастру». 

конкурСи з віДбору розробників Документації із землеуСтрою

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

проДаж об’єктів групи ж

ПіДЛЯГАЮТЬ ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом ПроДАЖУ 
нА АУКЦіоні

Перелік 
об’єктів державної власності групи ж, що підлягають  

приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 29.06.2016 № 1236)

Чернівецька обласТь
Їдальня на 330 місць за адресою: м. Чернівці, вул. Прутська, 16б, що перебуває 

на балансі ТОВ «Машзавод» (на позабалансовому рахунку).
Перелік 

об’єктів державної власності групи ж, що підлягають  
приватизації шляхом продажу на аукціоні 

(затверджений наказом ФДМУ від 29.06.2016 № 1237)

жиТомирська обласТь
1. Їдальня за адресою: Житомирська обл., Олевський р-н, с. Радовель, 

вул. Леніна, 21, що перебуває на балансі СТОВ «Радовель» (можливе перепро-
філювання).

2. Їдальня за адресою: Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Красностав, 
вул. Центральна, 47а, що перебуває на балансі ПСП «Красноставське» (можливе 
перепрофілювання).

3. Лазня за адресою: Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Красностав, 
вул. Центральна, 31а, що перебуває на балансі ПСП «Красноставське» (можливе 
перепрофілювання).

вінницька обласТь
інформація 

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

Назва об’єкта: лазня з обладнанням.
Адреса об’єкта: 23620, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Юрківка, вул. Ка-

чури, 22а.
Балансоутримувач: Юрківська сільська рада, код за ЄДРПОУ 04331395.
Адреса балансоутримувач: 23620, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Юрківка.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля лазні літ. А загальною площею 

149,9 м2 з вхідними майданчиками а, а1, 1972 року побудови. Обладнання: котел 
КВ 300 – 1984 р. в., резервуар 2,5 м3 –1981 р. в., кафедра водопостачання 1986 р. 
в., апарат для передання води на душ «Шарко» – 1986 р. в.

Земельна ділянка площею 0,1244 га, кадастровий номер земельної ділянки 
0524387200:02:001:0533, категорія земель: землі житлової та громадської забу-
дови, цільове призначення: для будівництва та обслуговування закладів побуто-
вого обслуговування.

Ціна об’єкта без ПДВ – 109 066,53 грн, ПДВ – 21 813,31 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 130 879,84 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору 

купівлі-продажу об’єкта державної власності сплатити ціну об’єкта та після сплати в 
повному обсязі ціни об’єкта прийняти його у триденний термін за актом приймання-
передавання; зберігати профіль діяльності об’єкта протягом п’яти років; договір 

оренди від 02.03.2015 № 354-ГТ на приміщення в будівлі лазні площею 93,4 м2 
зберігає чинність для нового власника; подальше відчуження об’єкта можливе за 
умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-
продажу, виключно за згодою РВ ФДМУ по Вінницькій області.

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

Грошові кошти в розмірі 13 087,98 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 – 25.07.2016 включно 
до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено 29.07.2016 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. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатка-
ми до заяви, подаються в електронному вигляді на електрону адресу Української 
універсальної біржі: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати ре-
єстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української уні-
версальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяви 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 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. 24, тел. 67-27-46, 
час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних) у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

Чернівецька обласТь
інформація 

про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта приватизації 
державної власності – їдальні на 330 місць, що перебуває 

на позабалансовому рахунку Тов «машзавод»
Назва об’єкта: їдальня на 330 місць.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Прутська, 16б, м. Чернівці, 58023.
Відомості про об’єкт: будівля їдальні – двоповерхова цегляна будівля з підва-

лом. Загальна площа будівлі їдальні – 1 836,8 м2, у т. ч.: загальна площа підвалу – 
212,3 м2, загальна площа 1-го поверху – 830,5 м2, 2-го – 794,0 м2. Приміщення 
першого поверху їдальні загальною площею 830,5 м2 передані в оренду, вико-
ристовуються за призначенням та перебувають у задовільному стані. Приміщен-
ня другого поверху та підвалу не використовуються та опечатані. У приміщеннях 
другого поверху наявні сліди протікання покрівлі. Загальний фізичний стан будівлі 
задовільний. Потребує проведення поточного ремонту. Об’єкт розташований в 
серединній зоні міста, в промисловій зоні.

Їдальня розташована на земельній ділянці, яка перебуває у постійному корис-
туванні ТОВ «Машзавод». Окремо під об’єкт приватизації земельна ділянка не виді-
лена. Територія підприємства огороджена, перебуває під охороною, вхід (в’їзд) на 
яку здійснюється через прохідну заводу під наглядом охорони за перепустками.

Під’їзні дороги до об’єкта з твердим покриттям, навколишня територія опо-
ряджена, охороняється.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не відведена. Бу-
дівля розташована на земельній ділянці, яка згідно з державним актом перебуває 
у постійному користуванні ТОВ «Машзавод».

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 547 472,00 грн (один мільйон 
п’ятсот сорок сім тисяч чотириста сімдесят дві гривні 00 копійок), ПДВ – 309 494,40 
грн (триста дев’ять тисяч чотириста дев’яносто чотири гривні 40 коп.).

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 1 856 966,40 грн (один 
мільйон вісімсот п’ятдесят шість тисяч дев’ятсот шістдесят шість гривень 
40 копійок).

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний зберігати профіль діяльності об’єкта протягом 5 років;
2. Покупець зобов’язаний дотримуватись санітарно-екологічних норм утри-

мання об’єкта приватизації.
3. Право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця після сплати 

в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації та після державної реєстрації 
в установленому законодавством порядку права власності.

4. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує само-
стійно в межах чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт.

5. Забороняється подальше відчуження об’єкта приватизації протягом 3 років 
з моменту його придбання покупцем. Після спливу зазначеного терміну відчужен-
ня об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника 
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою держав-
ного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що 
затверджується ФДМУ.

6. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю 
за виконанням умов договору, надавати необхідні матеріали, відомості, документи 
тощо про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так 
і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації, до моменту підписання 
акта підсумкової перевірки.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 185 696,64 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.

аукціон в електронній формі буде проведено 29.07.2016 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. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатка-
ми до заяви, подаються в електронному вигляді на електрону адресу Української 
Універсальної біржі: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати ре-
єстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Уні-
версальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяви 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).

Кінцевий термін приймання заяв – 25.07.2016 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.

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

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

вінницька обласТь
інформація 

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

� Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи а – нежит-
лові приміщення двоповерхової прибудови до будівлі бойлерної площею 
142,7 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Вінницяобленерго». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Короленка, 31а. Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. 
Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації державного майна (0432) 67-27-
46. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника 
конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Вінницькій 
області. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком, шт.: 10 приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкових фінансових інвестицій станом на 01.04.2013: – 442,20 грн. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.

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 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифіка-
тів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передба-
чено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна 
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Вимоги до претендентів для участі у 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.

З метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, а також уникнення 
зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсу максимальна ціна на-
дання послуг з оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема, декількох об’єктів не-

рухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, 
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних 
пристроїв), – 1 725,40 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом пошто-
вого відправлення на адресу 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосеред-
ньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 14.07.2016 (м. Вінниця, 
вул. Гоголя, 10).

На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оці-
ночної діяльності, який подає заяву.

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

конкурс відбудеться 20.07.2016 об 11.00 у рв фдму по вінницькій 
області, за адресою: 21018, м. вінниця, вул. гоголя, 10. Телефон для до-
відок 53-03-50.

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: частина даху площею 19,7 м2. Балансоутримувач: 

ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. 
Гагаріна, 54. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
рахунку орендної плати. Замовник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Плат-
ник: ПрАТ «МТС Україна».

� 2. Назва об’єкта: частина даху площею 39,65 м2. Балансоутримувач: ДП ДДПІ 
«Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Газети «Правда», 3. Мета 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. 
Замовник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник: ПрАТ «МТС Україна».

� 3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 223,2 м2. 
Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ма-
линовського, 76. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. 
Платник: ФОП Педченко С.В.

� 4. Назва об’єкта: частина даху площею 22,0 м2. Балансоутримувач: ДМУ 
ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. 
Ілліча, 3. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахун-
ку орендної плати. Замовник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник: 
ПрАТ «МТС Україна».

� 5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 276,36 м2. 
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. 
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 7. Мета оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник: РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській області. Платник: ТОВ «Укрспецналадка».

� 6. Назва об’єкта: частина даху площею 52,06 м2. Балансоутримувач: 
ДПТНЗ «Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів». 
Адреса: м. Апостолове, вул. Мічуріна, 8. Мета оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник: РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській області. Платник: ТОВ «Лайфселл».

� 7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 18,2 м2. 
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: 
м. Кривий Ріг, вул. Островського, 16. Мета оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник: РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській області. Платник: ФОП Потапенко В. В.

� 8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 97,33 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. За-
мовник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник: ТОВ «Ексклюзив».

� 9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 290,3 м2. 
Балансоутримувач: Дніпропетровський монтажний технікум. Адреса: м. Дніпро-
петровськ, вул. Столярова, 8. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській 
області. Платник: ПП «Промпобутінвест».

� 10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 23,0 м2. 
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: 
м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду, 11. Мета оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник: РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській області. Платник: ФОП Віліжинський Ю. С.

�  11. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення 
площею 3,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський радіоприладобудівний 
коледж. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, 18. Мета оцінки: визначення рин-
кової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник: РВ ФДМУ 
по Дніпропетровській області. Платник: ФОП Капацевич С. М.

� 12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 88,2 м2. 
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: 
м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 44. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській 
області. Платник: ФОП Віліжинський Ю. С.

№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за 
№ 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатка-
ми до заяви, подаються в електронному вигляді на електрону адресу Української 
Універсальної біржі: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати 
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української 
Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяви на 
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії доку-

ментів, 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).

Кінцевий термін приймання заяв – 25.07.2016 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташуван-

ня. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій облас-
ті за адресою: 58001, м.Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок  
51-86-60.

Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
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� 13. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 101,2 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпропе-
тровськ, вул. Миронова, 15. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській 
області. Платник: ГО «Дніпропетровський Танго-Клуб «Ла Саліда».

� 14. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення учбо-
вого корпусу № 1 площею 6,0 м2 та частина нежитлового вбудованого примі-
щення учбового корпусу № 2 площею 4,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетров-
ський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. 
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник: РВ ФДМУ по Дні-
пропетровській області. Платник: ПП «Громадське харчування транспортник».

� 15. Назва об’єкта: група індивідуально визначеного майна: будівля по-
жежного депо (інв. № 01/25); автоцистерна пожежна ЗІЛ-130 ( інв. № 25/3)1985 
року випуску, реєстраційний № 47901 АА; автоцистерна пожежна ЗІЛ -43141 ( інв. 
№ 24/4)1991 року випуску, реєстраційний № 18008 АА; резервуар для води (інв. 
№ 02/9) об’ємом 500 кубічних метрів (технічна документація до групи індивідуально 
визначеного майна відсутня). Адреса: Дніпропетровська обл., Криворізький район, 
с. Коломійцеве, вул. Цюрупи, 5. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській 
області. Платник: 23 Державна пожежно-рятувальна частина управління ДСНС 
України у Дніпропетровській області.

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

заява на участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсна пропозиція; 
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; інформація про претендента за встановленою формою.

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

Конкурсний відбір буде здійснюватись 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 (в календарних днях). Регіональне 
відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників конкурсу, в яких термін 
виконання робіт – до 5 календарних днів.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, з описом до-
кументів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення, архівної 
та адміністративно господарської роботи за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, 
вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 13 липня 2016 р.

конкурс відбудеться у регіональному відділенні 19.07.2016 о 10.00, 
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: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 

будівлі № 4 (літ. а). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Чер-
няхів, вул. Леніна, 4. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» 
(м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин-
кової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 
Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Жито-
мирській області; платник робіт з оцінки: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

� Об’єкт оцінки № 2: приміщення щитової площею 49,3 м2 в будівлі (літ. 
г). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Корольова, 132. Балансо-
утримувач: ДПТНЗ «Житомирське вище професійне училище сервісу та дизайну» 
(м. Житомир, вул. Корольова, 132). Мета проведення незалежної оцінки: визначен-
ня ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки: Регіональне відділення ФДМУ 
по Житомирській області; платник робіт з оцінки: ПП «Теплодар 2».

� Об’єкт оцінки № 3: приміщення гаража площею 45,8 м2 в будівлі майстер-
ні (літ. в). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Корольова, 132. Балан-
соутримувач: Вище професійне училище Житомирського державного технологічного 
університету (м. Житомир, вул. Корольова, 132). Мета проведення незалежної оцін-
ки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки: Регіональне відділення 
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки: ПП «Теплодар 2».

� Об’єкт оцінки № 4: мисливський будинок (літ. а, а, а1, а2, № № 1, 2) пло-
щею 218,00 м2, альтанка (літ. б), вбиральня (літ. в), сарай (літ. г), сарай (літ. 
д), вольєр (літ. е), навіс (літ. ж), погріб (літ. № 4), колодязь (літ. № 3). Місцез-
находження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Піщів, 
вул. Зелена, 22. Балансоутримувач: ДП «Новоград-Волинське досвідне лісомислив-
ське господарство» (Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Майстрів, 
вул. Шепетівська, 11). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата 
оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській 
області; платник робіт з оцінки: ТОВ «Мисливський рибальський клуб «Рись».

� Об’єкт оцінки № 5: нежитлове приміщення площею 11,1 м2 на 2-му по-
версі адмінбудинку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Корос-
тень, вул. Коротуна, 1. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Житомир-
ській області (м. Житомир, вул. Сціборського, 6а). Мета проведення незалежної оцін-
ки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки: Регіональне відділення 
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки: ФОП Галенза В. В.

� Об’єкт оцінки № 6: нежитлове вбудоване приміщення площею 14,9 м2 
на 1-му поверсі будівлі навчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Житомирська обл., Любарський р-н, с. Нова Чорторія, вул. Леніна, 36. Балансоутри-
мувач: Новочорторійський державний аграрний технікум (Житомирська обл., Любар-
ський р-н, с. Нова Чорторія, вул. Леніна, 36). Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки: Регіональне відділення 
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки: ПАТ КБ «ПриватБанк».

� Об’єкт оцінки № 7: частина майданчика площею 12,21 м2. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, дільниця 
Коростень-Шепетівка, станція Орепи 347 км, ПК 8 в смузі полоси відводу залізни-
ці. Балансоутримувач: Виробничий підрозділ – Житомирська дистанція колії РФ 
«Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (м. Житомир, вул. Вок-
зальна, 15б). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцін-
ки: 30.06.2016. Замовник оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській 
області; платник робіт з оцінки: ТОВ «Локо Діджітал».

�  Об’єкт оцінки № 8: частина майданчика площею 12,21 м2. Місцез-
находження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, дільниця 
Коростень-Шепетівка, перегін Рихальська 315 км, ПК 10 в смузі полоси відводу 
залізниці. Балансоутримувач: Виробничий підрозділ – Житомирська дистанція 
колії РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (м. Житомир, 
вул. Вокзальна, 15б). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Жи-
томирській області; платник робіт з оцінки: ТОВ «Локо Діджітал».

� Об’єкт оцінки № 9: частина майданчика площею 12,21 м2. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, дільни-
ця Коростень-Шепетівка, станція Колодянка 357 км, ПК 5 в смузі полоси відводу 
залізниці. Балансоутримувач: Виробничий підрозділ – Житомирська дистанція 
колії РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (м. Житомир, 
вул. Вокзальна, 15б). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Жи-
томирській області; платник робіт з оцінки: ТОВ «Локо Діджітал».

� Об’єкт оцінки № 10: частина майданчика площею 12,21 м2. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, дільниця Коростень-
Шепетівка, перегін Уборть – Рихальська 309 км, ПК 5 в смузі полоси відводу заліз-
ниці. Балансоутримувач: Виробничий підрозділ – Житомирська дистанція колії РФ 
«Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (м. Житомир, вул. Вок-
зальна, 15б). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцін-
ки: 30.06.2016. Замовник оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській 
області; платник робіт з оцінки: ТОВ «Локо Діджітал».

� Об’єкт оцінки № 11: частина нежитлових приміщень зв’язкової в будівлі 
поста ец станції ірша площею 1,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Жито-
мирська обл., Радомишльський р-н, с. Ірша, вул. Привокзальна, 24. Балансоутри-
мувач: Виробничий підрозділ – Коростенське будівельно-монтажне експлуатаційне 
управління № 4 РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (Жито-
мирська обл., м. Коростень, вул. Горького, 27). Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки: Регіональне відділення 
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки: ТОВ «Локо Діджітал».

� Об’єкт оцінки № 12: частина нежитлових приміщень зв’язкової в будівлі 
поста ец станції яблунець площею 1,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, станція Яблунець. Балансоутримувач: Ви-
робничий підрозділ – Коростенське будівельно-монтажне експлуатаційне управлін-
ня № 4 РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (Житомирська 
обл., м. Коростень, вул. Горького, 27). Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки: Регіональне відділення 
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки: ТОВ «Локо Діджітал».

� Об’єкт оцінки № 13: частина нежитлових приміщень зв’язкової в будівлі 
поста ец станції Пенізевичі площею 1,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Пенізевичі. Балансоутримувач: Виробничий 
підрозділ – Коростенське будівельно-монтажне експлуатаційне управління № 4 
РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (Житомирська обл., 
м. Коростень, вул. Горького, 27). Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки: Регіональне відділення ФДМУ 
по Житомирській області; платник робіт з оцінки: ТОВ «Локо Діджітал».

� Об’єкт оцінки № 14: частина нежитлових приміщень зв’язкової в будівлі 
поста ец станції вершниця площею 1,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Вершниця, вул. Залізнична, 1а. 
Балансоутримувач: Виробничий підрозділ – Коростенське будівельно-монтажне 
експлуа таційне управління № 4 РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська 
залізниця» (Житомирська обл., м. Коростень, вул. Горького, 27). Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки: 
Регіо нальне відділення ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки: 
ТОВ «Локо Діджітал».

� Об’єкт оцінки № 15: частина нежитлових приміщень зв’язкової в будівлі 
поста ец станції радуліно площею 1,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Житомирська обл., Баранівський р-н, с. Дубрівка. Балансоутримувач: Виробничий 
підрозділ – Коростенське будівельно-монтажне експлуатаційне управління № 4 
РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (Житомирська обл., 
м. Коростень, вул. Горького, 27). Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки: Регіональне відділення ФДМУ 
по Житомирській області; платник робіт з оцінки: ТОВ «Локо Діджітал».

� Об’єкт оцінки № 16: частина нежитлових приміщень зв’язкової в будів лі 
поста ец станції Чоповичі площею 1,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Пристанційне, вул. Залізнична, 1б. Балан-
соутримувач: Виробничий підрозділ – Коростенське будівельно-монтажне екс-
плуатаційне управління № 4 РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська 
залізниця» (Житомирська обл., м. Коростень, вул. Горького, 27). Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки: 
Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки: 
ТОВ «Локо Діджітал».

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

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну 
документацію, відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190, яка складається 
з підтвердних документів та конкурсної пропозиції претендента, а саме:

заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення); 
інформацію про претендента (додаток 4 відповідно до Положення); інформацію щодо 
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 відповідно до Положення) 
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки  
(абзац 2 п.4 розділу 1 Положення) (за наявності); пропозицію щодо ціни виконання 
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання 
робіт (не більше 5 календарних днів), запечатану в окремому конверті.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конвер-
та не менше А5) окремо по кожному об’єкту оцінки до сектору організаційно-
документального забезпечення РВ ФДМУ по Житомирській області за чотири 
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 17.00. На 
конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної ді-
яльності, 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. 1 Травня, 20 (тел. для довідок: 42-04-18).

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 128,0 м2 адмінбудівлі, що обліковуються на ба-
лансі Головного управління статистики в Івано-Франківській області, за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6. Запланована дата оцінки: 30.06.2016. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для 
укладення договору оренди. Замовник оцінки: РВ ФДМУ по Івано-Франківській 
області. Платник оцінки: Громадська організація «Довіра і гарантія».

� 2. Приміщення площею 6,0 м2 будівлі, що обліковується на балансі 
Івано-Франківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Івано-Франківська 
область, смт Верховина, вул. І. Франка, 6. Запланована дата оцінки: 30.06.2016. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди 
для укладення договору оренди. Замовник оцінки: РВ ФДМУ по Івано-Франківській 
області. Платник оцінки: ПАТ «Прикарпаттяобленерго».

� 3. Частина приміщення першого поверху адміністративного корпусу 6а 
загальною площею 2,0 м2, що обліковується на балансі державного підприємства 
«Виробниче об’єднання «Карпати», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 
201. Запланована дата оцінки: 30.06.2016. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. 
Замовник оцінки: РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки: Публічне 
акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України».

� 4. Приміщення загальною площею 50,8 м2 на першому поверсі адмін-
будівлі, що обліковується на балансі Івано-Франківської дирекції УДППЗ «Укр-
пошта», за адресою: Івано-Франківська область, Рожнятівський район, смт Пе-
регінське, вул. Січових Стрільців, 10. Запланована дата оцінки: 30.06.2016. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для 
продовження договору оренди. Замовник оцінки: РВ ФДМУ по Івано-Франківській 
області. Платник оцінки: ФОП Дубей І. М.

� 5. Частина даху адміністративного корпусу 6а загальною площею 
2,0 м2, що обліковується на балансі державного підприємства «Виробниче 
об’єднання «Карпати», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 201. Запла-
нована дата оцінки: 30.06.2016. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник 
оцінки: РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки: ТзОВ «ЮТІМ».

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається із: 
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуля-
ції 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 вказаних об’єктів, що буде розгля-
датись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати 
1 725,00 грн. Строк надання послуг з оцінки об’єктів нерухомого майна не повинен 
перевищувати 5 календарних 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 безпосеред-
ньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право 
на надання таких послуг; інформація про претендента за встановленою формою 
(відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента 
містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцін-
ки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств 
тощо), іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні 
та інших країнах світу); інформація про оцінювачів, що перебувають у трудових 
відносинах з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з оцінки 
та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у само-
регулівних організаціях оцінювачів).

Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні 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’єкта 
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 регіонального відділення 
ФДМУ по Івано-Франківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати 
проведення конкурсу (включно).

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

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

кіровоградська обласТь
IнформацIя 

рв фдму по кіровоградській 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 холу першого поверху лі-

карні площею 1,0 м2 за адресою: м. Кіровоград, вул. Волкова, 3, що перебуває 
на балансі державної установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства 
внутрішніх справ України по Кіровоградській області». Найменування балансоу-
тримувача: державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства 
внутрішніх справ України по Кіровоградській області». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Кіровоград, вул. Волкова, 3. Мета проведення незалежної оцінки: укла-
дення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38. Телефакс 
замовника конкурсу: (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: 
mailbox@kr.spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвести-
ції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довго-

строкових фінансових інвестицій станом на 01.06.2016, тис. грн: 0,041. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата 
на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2016.

Площа земельної ділянки: 3,03 м2. Місце розташування земельної ділянки: 
м. Кіровоград, вул. Волкова, 3.

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській 
області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: публічне 
акціонерне товариство «Приватбанк» (тел. 0501098868).

� 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення буфету площею 17,8 м2 на першому 
поверсі учбового корпусу за адресою: м. Кіровоград, вул. Василини, 5, що пе-
ребувають на балансі Кіровоградського комерційного технікуму. Найменування 
балансоутримувача: Кіровоградський комерційний технікум. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Кіровоград, вул. Василини, 5. Мета проведення незалежної 
оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0522) 
33-32-38. Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвести-
ції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкових фінансових інвестицій, тис. грн: дані уточнюються. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата на яку про-
водиться оцінка майна) – 31.07.2016.

Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної 
ділянки: м. Кіровоград, вул. Василини, 5.

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській 
області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: колективне 
підприємство «Україна» (тел. (0522) 22-16-01 Людмила Володимирівна).

Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, 
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта госпо-
дарювання, що проводив оцінку.

Конкурсний відбір суб’єкта 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 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

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 документація подається у запечатаному конверті, має містити пропо-
зиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт; 
строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення на адре-
су: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімнату 801 РВ ФДМУ 
по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до 18.07.2016 
включно у робочий час до 17.15. На конверті необхідно 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. Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.

конкурс відбудеться у рв фдму по кіровоградській області 22 лип-
ня 2016 р. о 8.30 за адресою: 25009, м. кіровоград, вул. глинки, 2, кімн. 708.

луганська обласТь
інформація 

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

залучені до проведення оцінки об’єктів оренди
� 1. Найменування об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового при-

міщення площею 42,4 м2 (кімн. № 1 – 23) (інв. № 1030001).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., смт Біловодськ, вул. Цен-

тральна, 126. Балансоутримувач: Управління державної казначейської служби 
України у Біловодському районі Луганської області. Мета оцінки: визначення рин-
кової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016. Платник: ПАТ «Державний 
ощадний банк України».

� 2. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною пло-
щею 269,93 м2, у складі: нежитлове вбудоване приміщення площею 207,99 м2, яке 
знаходиться в будівлі господарського корпусу (інв. № 10310009), та нежитлове вбудо-
ване приміщення площею 61,94 м2, яке знаходиться в будівлі гаража (інв. № 10310013). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Рубіжне, пров. Клубний, 12. 
Балансоутримувач: ДНЗ «Сєвєродонецьке ВПУ». Мета оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єктів оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.07.2016. Платник: ФОП Єсауленко М. О.

Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну 

документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, 
а саме: заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропо-
зицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, 
в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосе-
редньо виконуватимуть 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 формую.

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

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.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має 
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з 
виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів неру-
хомого майна – не більше 5 днів; для цілісних майнових комплексів – 15-20 днів).

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під-
твердних документів, що містяться в конверті.

конкурс відбудеться 19 липня 2016 р. о 10.00 у рв фдму по луганській 
області за адресою: 93404, луганська обл., м. сєверодонецьк, бульв. 
дружби народів, 32а.

Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційно-
документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області 
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу 
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби 
Народів, 32а. Телефон для довідок: (06452) 4-23-48.

львівська обласТь
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки
Об’єкт приватизації державної власності:
� 1. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – не-

житлові приміщення 1-го поверху (позн. ііі, 15, 17-19) загальною площею 
79,5 м2 в будівлі колишнього готелю (а-2). Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Радехів-цукор» (зберігач). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська область, Радехівський р-н, с. Павлів, 
просп. Юності, 6а. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-14 (відділ приватизації 
об’єктів груп А,Д,Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його при-
ватизації шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 30.06.2016. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.

Об’єкти приватизації комунальної власності:
� 1. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – не-

житлове приміщення (технічного поверху) площею 45,5 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Комунальне підприємство «Червонограджит-
локомунсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, 
вул. Сокальська, 1. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-14 (відділ привати-
зації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.
gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його 
приватизації шляхом викупу. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.07.2016. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.

� 2. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – нежит-
лове приміщення площею 34,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Комунальне підприємство «Червонограджитлокомунсервіс». Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Бандери, 11. Мета про-
ведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації 
шляхом викупу. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-14 (відділ приватизації 
об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.
ua. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016. Платник робіт 
з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.

� 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – 2, 3 та 4-та 
блок-секції житлового будинку № 1 разом із земельною ділянкою площею 
0, 3241 га, кадастровий номер 4611800000:02:004:0022. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Відділ капітального будівництва та інвестицій 
Червоноградської міської ради. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська об-
ласть, м. Червоноград, мкр-н «Набережний», вул. Корольва, 18. Телефон замовника 
конкурсу: (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна 
адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на 
аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016. Платник 
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відпо-
відно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвер-
дженого 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: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3).

Відповідно до листа ФДМУ № 10-36-11307 від 15.06.2016 рекомендована мак-
симальна ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною 
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комісією під час обрання переможця: об’єкт нерухомого майна (нежитлові примі-
щення) – 1 725,4 грн, об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,8 грн.

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 до-
датках 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 встановленою 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 необхідно зробити 
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

конкурс відбудеться у рв фдму по львівській області о 12.00 через 
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. львів, вул. січо-
вих стрільців, 3.

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

одеська обласТь
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів державної власності
� 1. Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс державне підпри-

ємство «енергомонтажний поїзд № 754 разом із земельною ділянкою. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки підприємства (юридична адреса): 65039, м. Одеса, 
вул. . Семінарська, 15а, виробнича база підприємства розташована за адресою: 
Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, вул. Базова, 5. Мета проведен-
ня оцінки: приватизація Єдиного майнового комплекс Державне підприємство 
«Енергомонтажний поїзд № 754 разом із земельною ділянкою.

Основні види продукції (послуг), що виробляються: виконання всіх видів 
будівельно-монтажних робіт. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналі-
тичним обліком (основних засобів): контора – напівпідвальні приміщення площею 
147,2 м2, м. Одеса вул. Семінарська, 15а; виробничі і невиробничі будівлі загальною 
площею 1 507 м2, споруди 6 одиниць; машин, обладнання 37 одиниць, які розташова-
ні за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, смт Авангард, вул. Базова, 5.

Балансова (залишкова) вартість основних засобів станом на 31.03.2016 – 
34,9 тис грн. Розмір земельної ділянки: 1,4305 га. Місце розташування земельної 
ділянки: Одеська обл., Овідіопольський район, смт Авангард, вул. Базова, 5. Ці-
льове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних, допоміжних будівель і споруд підприємств машинобудівної та іншої 
промисловості. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 4 115 650,18 грн. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) 30.06.16. Інформація про особу – платника 
робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 15).

� 2. Назва об’єкта оцінки: адміністративна будівля загальною площею 
77,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління 
статистики в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., 
м. Березівка, вул. Ворошилова, 5. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом 
продажу на аукціоні (у т.ч. за методом зниження ціни); (048) 728-72-62 (телефон 
замовника конкурсу); (048) 731-50-28 (факс замовника конкурсу); infoa_51@spfu.
gov.ua (електронна адреса замовника конкурсу).

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необо-
ротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: код КВЕД 84.11 
Державне управління загального характеру. 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 основних засобів. Балансова вартість об’єкта (основні засоби) 
станом на 01.01.2016 – 8 011,65 грн.

Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, 
у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, час-
ток, паїв): -. Розмір земельної ділянки, усього: -. Місце розташування земельної 
ділянки: -. Цільове призначення земельної ділянки: -. Правовий режим земельної 
ділянки: -. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: -. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна): 30.06.16.

Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ 
по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

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 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 напрямом 1 «Оцінка об’єктів в не-
матеріальної формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей» (нерухомого 
майна, нерухомості).

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III 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 подається у запечатаному конверті шляхом поштового 
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпо-
середньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної 
роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 
14.07.2016. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого по-
дано заяву на участь у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає 
заяву. Телефон для довідок: (048) 731-50-39.

конкурс відбудеться у рв фдму по одеській області (65012, м. одеса, 
вул. велика арнаутська, 15, кімн. 503) 20.07.2016 о 15.00.

харківська обласТь
інформація 

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

І. Об’єкт відчуження.

№ 
з/п

Балансоутри-
мувач

Найменування об’єкта 
оцінки

Місцезна-
ходження 
об’єкта Да

та
 о

ці
нк

и

Мета проведення 
оцінки

Термін вико-
нання робіт, 
календарних 

днів
1 РВ ФДМУ по Хар-

ківській області,
тел. 704-16-98

Автомобіль Skoda Octavia 
тип Т3, держ. № 10030 
ХК, інв. № 10510003, 
1998 рік випуску 

61024, м. Хар-
ків, вул. Гуда-
нова, 18

31
.0

7.
20

16 Визначення вартості 
об’єкта для відчужен-
ня шляхом продажу 
на конкурсних засадах

5

Замовник оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області
Платник оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області

II.Об’ єкти оренди.

№ 
з/п Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження, 

балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ,  
контактний телефон)

Дата оцінки Мета проведення 
оцінки

Ін
ф

ор
ма

ці
я 

пр
о 

за
мо

вн
и-

ка
/п

ла
тн

ик
а

1 Нежитлові приміщення кімн. № 31, 32, 33 на 2-му поверсі 
11-по верхової будівлі інженерно-лабораторного корпусу 
загальною площею 16,6 м2 за адресою: м. Харків, Черво-
ношкільна набережна, 2, на балансі Державного про ект-
но-ви шу кувального та науково-дослідного інституту «Укр-
енер го ме режпроект», код 00114092, тел. 057-7599706, 
7325261, 7328071

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

БП
Ф

 «
Ас

тр
а»

2 Частини стін у кімн. № 6 (S=0,25 м2), 7 (S=0,25 м2), 8 
(S=0,25 м2), 10 (S=0,25 м2) у підвалі 6-поверхової будівлі 
гуртожитку № 8 загальною площею 1,00 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Динамівська, 4, на балансі Національного 
юридичного університету імені Ярослав Мудрого, код 
02071139, тел. 057-7049293, 7041171

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ТО
В 

«М
ак

сн
ет

»

3 Нежитлові приміщення кімн. № 1-10,1-11, 1-12, 1-13, 
1-14, 1-15, 1-36 на 1-му поверсі одноповерхового 
адміністративного будинку загальною площею 52,20 м2 
за адресою: Харківська обл., м. Люботин, вул. Слобожан-
ська, 5, на балансі Управління Державної казначейської 
служби України у м. Люботині Харківської області, код 
38008949, тел. 057-7411351, 7411809,

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ТО
В 

«А
Й 

ПІ
 Ф

ар
-

ма
ці

я

4 Нежитлове приміщення – кімн. № 708 на 1-му поверсі 
4-поверхової адміністративної будівлі (літ.Б-4), інв. 
№ 10300005 загальною площею 13,50 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Шевченка, 26, на балансі Управління Дер-
жавтоінспекції ГУМВС України в Харківській області (код 
14319053), тел.707-35-11, 707-93-74) 

30.04.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди ТО

В 
«Н

ау
к.

-
те

хн
.ц

ен
тр

 Х
РВ

 
УЕ

АН
»

5 Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі двопо-
верхової громадської: кімн. № 23, 32, 33, 34 будівлі (літ. 
«А-2»), загальною площею: 98,6 м2 за адресою: м. Харків, 
Ковтуна, 21, на балансі ДП «Завод ім. В. О. Малишева», 
код 14315629, тел. 737-69-89 

На дату, визна-
чену орендо-

давцем

Визначення вар-
тості об’єкта орен-
ди до 200 м2 для 
погодження роз-
рахунку орендної 
плати (за заявою 
від сторонньої 
організації) ДП

 «
За

во
д 

ім
. В

. О
. 

М
ал

иш
ев

а»

№ 
з/п Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження, 

балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ,  
контактний телефон)

Дата оцінки Мета проведення 
оцінки

Ін
ф

ор
ма

ці
я 

пр
о 

за
мо

вн
и-

ка
/п

ла
тн

ик
а

6 Нежитлове приміщення – кімн. № 179 (механіч-
на майстерня) на 1-му поверсі 13-поверхової будівлі 
лабораторно-конструкторського корпусу загальною 
площею 37,00 м2 за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 
168, на балансі ДП науково-дослідний і проектний інсти-
тут «Союз», код: 14309830, тел. 0572-514066, 527015

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

Ф
ОП

 Б
аж

и-
но

в 
О.

 О
.

7 Нежитлове приміщення – кімн. № 53 у підвалі 12-
поверхвої будівлі виробничого корпусу загальною пло-
щею 120,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, 
на балансі ДП УДПІ «Укрміськбудпроект», код: 02497980, 
тел. 057-7010730, 7010729

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

Ф
ОП

 П
лє

т-
нь

ов
а 

Ю
. В

.

8 Одноповерхова будівля тельферної естакади загальною 
площею 292,4 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачів-
ський р-н, с. Солоницівка, пров. Пушкіна, 17, на балансі 
КП «Південукргеологія», код: 01432150, тел. 0562-
323743, 056-3701635

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ТО
В 

«Х
ар

ків
-

сь
ка

 Г
РЕ

»

9 Одноповерхова будівля зварювального цеху загальною 
площею 54,60 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачів-
ський р-н, с. Солоницівка, пров. Пушкіна, 17, на балансі 
КП «Південукргеологія», код: 01432150, тел. 0562-
323743, 056-3701635

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ТО
В 

«Х
ар

ків
-

сь
ка

 Г
РЕ

»

10 Одноповерхова будівля класу навчального з КТП за-
гальною площею 97,5 м2 за адресою: Харківська обл., 
Дергачівський р-н, с. Солоницівка, пров. Пушкіна, 17, 
на балансі КП «Південукргеологія», код: 01432150, 
тел. 0562-323743, 056-3701635

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ТО
В 

«Х
ар

ків
-

сь
ка

 Г
РЕ

»

11 Нежитлове приміщення кімн. № 40 на першому поверсі 
9-поверхової будівлі гуртожитку № 1 загальною площею 
33,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Переможна, 23, на 
балансі Харківської державної академії фізичної культури, 
код: 02928261, тел. 057-7052301

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

Ф
ОП

 А
нд

рє
-

єв
а 

В.
 М

. 

12 Нежитлові приміщення кімн. № 6а, 48 та частина ко-
ридору № 13 (S=9,62м2) на 1-му поверсі 4-поверхової 
будівлі учбового корпусу загальною площею 39,52 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 99, на балансі 
Харківської державної академії фізичної культури, код: 
02928261, тел. 057-7052301

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

Ф
ОП

 А
нд

рє
є-

ва
 В

. М
. 

13 Нежитлові приміщення кімн. № 3 (S=18,6 м2), кімн. № 4 
(S=24,8 м2) та тамбур № I (S=3,2 м2) на 1-му поверсі 
2-поверхового адміністративного будинку загальною пло-
щею 46,6 м2 за адресою: Харківська обл., м. Куп’янськ, 
смт Куп’янськ-Вузловий, пл. Радянська, 28, на балансі 
Харківського відокремленого підрозділу Державної уста-
нови «Лабораторний центр на залізничному транспорті 
Держсанепідслужби України», код: 38547573, тел. 057-
7244828, 7122056, 7242570

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

Ф
ОП

 П
ів

нь
ов

а 
В.

 В
.

14 Нежитлові приміщення кімн. № 23 – магазин непродо-
вольчих товарів площею 33,6 м2 та кімн. № 11, 12, 13, 
14, 21, 22, (1/3) 19 – склад площею 81,7 м2 на першо-
му поверсі триповерхової будівлі інженерного корпусу, 
інв. № 213101, «А-3» загальною площею 115,3 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 12, на балансі ДП 
«Український державний науково-дослідний вуглехімічний 
інститут (УХІН)», код 00190443, тел. 704-13-18

15.06.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди

Ф
ОП

 Б
єс

єд
ін

а 
В.

 М
. 

15 Нежитлові приміщення кімн. № 4-11, 4-12, 4-12а, 4-12б, 
4-14, V їдальні першого поверху п’ятиповерхового 2-го 
учбового корпусу (інв. № 002) загальною площею 58,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Дмитрівська, 26, на балансі 
Харківського ордена «Знак Пошани» електромеханічно-
го технікуму транспортного будівництва, код 01393119, 
тел. 712-47-85

05.06.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди

Ф
ОП

 Л
ог

ов
-

сь
ка

 Р
. М

. 

16 Нежитлові приміщення кімн. № 38 на 5-му поверсі 
6-поверхового навчально-адміністративного корпусу 
(інв. № 10310001, літ. «А-6») загальною площею 8,9 м2 
за адресою: м. Харків, просп. Московський, 75, на ба-
лансі Харківського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного управління 
при Президентові України, код 23322597, тел. 732-32-66

19.04.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди

Пр
ив

ат
на

 ф
ір

ма
 

«В
ав

іл
он

»

17 Частина нежитлового приміщення на першому поверсі 
шестиповерхової будівлі адміністративного корпусу 
№ 82 загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Григорія Рудика, 8, на балансі Державного науково-
виробничого підприємства «Об’єднання Комунар», код 
14308730, тел. 707-01-72, 702-99-82

12.05.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди

ПА
Т 

«С
бе

рб
ан

к

18 Частина нежитлового приміщення кімн. № 10 на 3-му по-
версі 5-поверхової будівлі адміністративного корпусу (літ. 
«В-5») загальною площею 6,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Мироносицька, 25, на балансі Державної установи 
«Державний науково-дослідний і проектний інститут 
основної хімії» (НІОХІМ), код 209740, тел. 700-01-23

22.04.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди ТО

В 
«С

ОК
ІЛ

» 

19 Нежитлове приміщення кімн. № 5 на першому поверсі 
12-поверхової будівлі виробничого корпусу загальною 
площею 5,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, 
на балансі Державного підприємства Українського дер-
жавного проектного інституту «Укрміськбудпроект», код 
02497980, тел. 701-07-30

13.05.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди Ф

ОП
 Л

ис
то

-
па

д 
С.

 І.

20 Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі 
одноповерхової громадської будівлі кімн. 1-37,1-39,1-
40-:-1-49, (літ. А-1), інв. № 100182 загальною площею 
146,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Ньютона, 6а, на 
балансі ДП «Завод ім. В. О. Малишева», код 14315629, 
тел. 737-69-89 

На дату, визна-
чену орендо-

давцем

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди для 
погодження роз-
рахунку орендної 
плати (за заявою 
від сторонньої 
організації)

ДП
 «

За
во

д 
ім

. 
В.

 О
. М

ал
иш

ев
а»

21 Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі двопо-
верхової будівлі пральні (літ. АЕ-2), інв. № 000529 загаль-
ною площею 288,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Плеха-
нівська, 126, на балансі ДП «Завод ім. В. О. Малишева», 
код 14315629, тел. 737-69-89 

На дату, визна-
чену орендо-

давцем

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди для 
погодження роз-
рахунку орендної 
плати (за заявою 
від сторонньої 
організації)

ДП
 «

За
во

д 
ім

. 
В.

 О
. М

ал
иш

ев
а»

22 Нежитлові приміщення 1-го поверху – кімн. № 1, 2, 16, 
22а, 13 (площею 82,9 м2), 1/5 частина місць загального 
користування – кімн. № 15, 21, 22 (5,7 м2), нежитлові 
приміщення 2-го поверху – кімн. № 32, 33 (23,0 м2), 1/5 
частина місць загального користування – кімн. № 31, 54 
(8,3 м2) та нежитлові приміщення підвалу – кімн. № 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35 (66,1 м2), розміщені в різноповер-
ховій (2-4 поверхи) громадській будівлі (інв. № 70639, 
літ. «Д-4» за техпаспортом) загальною площею 186,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Дерев’янка, 19а, на балансі 
Харківського державного авіаційного підприємства, код 
14308894, тел. 700-34-39

10.05.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди

ТО
В 

«А
КВ

А»

23 Нежитлові приміщення одноповерхової будівлі пошти 
(інв. № 1400016) загальною площею 31,2 м2 за адресою: 
Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Іванчуківка, вул. Шкіль-
на, 1, що перебувають на балансі Харківської дирекції 
УДППЗ «Укрпошта», код 22721970, тел. 712-46-43

17.05.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди ПА

Т 
«У

кр
те

-
ле

ко
м»

24 Нежитлові приміщення одноповерхової будівлі пошти 
(інв. № 0200009) загальною площею 16,3 м2 за адре-
сою: Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Грушеваха, 
вул. Миру, 14, на балансі Харківської дирекції УДППЗ 
«Укрпошта», код 22721970, тел. 712-46-43

17.05.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди ПА

Т 
«У

кр
те

-
ле

ко
м

25 Нежитлові приміщення одноповерхової будівлі пошти 
(інв. № 0200006) загальною площею 12,0 м2 за адресою: 
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Богодарово, 
вул. Миру, 17, на балансі Харківської дирекції УДППЗ 
«Укрпошта», код 22721970, тел. 712-46-43

17.05.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди ПА

Т 
«У

кр
те

-
ле

ко
м»

26 Нежитлові приміщення одноповерхової будівлі пошти 
(інв. № 0200011) загальною площею 39,6 м2 за адресою: 
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Подол’є, вул. Ро-
щанова, 5, на балансі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпо-
шта», код 22721970, тел. 712-46-43

17.05.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди ПА

Т 
«У

кр
те

-
ле

ко
м»

27 Частина площі даху п’ятиповерхової будівлі гуртожитку 
№ 15 (інв. № 1032000365) загальною площею 40,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Спортивна, 9, на балансі На-
ціонального технічного університету «Харківський політех-
нічний інститут», код: 02071180, тел. 707-66-00

01.05.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди ТО

В 
«Л

ай
ф

-
се

лл
»

28 Нежитлові приміщення на 1-му поверсі – 710,6 м2, на 
другому поверсі – 83,95 м2 у частині будівлі ливарного 
цеху інв. № 200 загальною площею 794,55 м2 за адре-
сою: м. Харків, вул. Залютинська, 6, що перебувають 
на балансі ДП «Харківський механічний завод», код: 
08248877, тел. 783-63-01 

На дату, визна-
чену орендо-

давцем

Визначення 
вар тості об’єкта 
орен ди для 
погодження роз-
рахунку орендної 
плати (за заявою 
від сторонньої 
організації) ДП

 «
Ха

рк
ів

сь
ки

й 
ме

-
ха

ні
чн

ий
 з

ав
од

»

29 Частина кімн. № 120 та частина кімн. № 121 на другому 
поверсі триповерхової будівлі їдальні (інв. № 086446, 
літ. Ъ-3)(08571096.1.АААДИА936) загальною площею 
123,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1, на 
балансі Державної організації військова частина № 3017, 
код 39309315, тел. 739-81-81

31.05.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди

Ф
ОП

 Г
ав

ри
ло

-
ва

 Т
. В

.

30 Нежитлове приміщення кімн. № 40 на 4-му поверсі 
6-поверхової будівлі головного учбового корпусу ХНМУ, 
пам’ятка архітектури загальною площею 14,30 м2 
за адресою: м. Харків, просп. Науки, 4, на балансі Хар-
ківського національного медичного університету, код: 
01896866, тел. 057-7077380, 7004132

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ТО
В 

«Н
ЕЦ

 «
Ал

ь-
ф

ам
ед

»

№ 
з/п Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження, 

балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ,  
контактний телефон)

Дата оцінки Мета проведення 
оцінки

Ін
ф

ор
ма

ці
я 

пр
о 

за
мо

вн
и-

ка
/п

ла
тн

ик
а

31 Нежитлове приміщення – кімн. № 39 на 1-му поверсі 
5-поверхової будівлі учбово-лабораторного корпусу 
загальною площею 18,40 м2 за адресою: м. Харків, 
просп. Науки, 4, що перебуває на балансі Харківського 
національного медичного університету, код: 01896866, 
тел. 057-7077380, 7004132

на дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ТО
В 

«Н
ЕЦ

 
«А

ль
ф

ам
ед

»

32 Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі од-
ноповерхової будівлі сховища № 6 загальною площею 
250,00 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, на ба-
лансі ДП МОУ Харківська контора матеріально-технічного 
забезпечення, код: 08162096, тел. 057-3703863

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ТО
В 

«К
ОМ

-
ПА

НІ
Я 

«Ф
БР

»

33 Нежитлові приміщення – кімн. № 5, 6, 28 на першоому 
поверсі 3-поверхової будівлі клубного блоку загальною 
площею 318,90 м2 за адресою: м. Харків, просп. Перемо-
ги, 55, на балансі ДВНЗ «Університет банківської справи», 
код: 34716922, тел. 044-4625341, 4625305

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ТО
В 

«Р
ад

о-
нє

ж 
Б»

34 Нежитлові приміщення в частині будівлі ливарного цеху 
інв. № 200 загальною площею 350,0 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Залютинська, 6, на балансі ДП «Харків-
ський механічний завод», код: 08248877, тел. 783-63-01 

На дату, визна-
чену орендо-

давцем

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди для 
погодження роз-
рахунку орендної 
плати (за заявою 
від сторонньої 
організації) ДП

 «
Ха

рк
ів

сь
ки

й 
ме

-
ха

ні
чн

ий
 з

ав
од

»

35 Частина коридору першого поверху (зліва від входу) 
триповерхового учбового корпусу «Б» (Інв. № 102001), 
частина коридору 3-го поверху в 5-поверховому учбово-
му корпусі «А» (інв. № 102002) (кафедра загальної гігієни 
та екології № 2) загальною площею 4,0 м2, на балансі 
Харківського національного медичного університету 
за адресою: м. Харків, просп. Науки, 4 (код 01896866), 
тел.705-07-11

15.06.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди

Ф
ОП

 Н
еч

ип
ор

ен
-

ко
 С

. О
.

36 Нежитлове приміщення кімн. № 1 на першому поверсі 
одноповерхової будівлі мийки (інв. № 6) загальною пло-
щею 104,40 м2 за адресою: м. Харків, вул. Котлова, 218, 
на балансі ДП МОУ «Харківське управління механізації та 
будівництва», код 24975516, тел. 712-88-41

15.06.15 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди Ф

ОП
 Я

ко
-

ве
нк

о 
В.

 В
.

37 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-9 на першому повер-
сі 5-поверхового квартирного житлового будинку загаль-
ною площею 82,80 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чкало-
ва, 13, на балансі Студентського містечка Національного 
аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 
код: 23912896, тел. 057-7884686, 7884541, 3151164

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ПП
 «

М
ер

ку
рі

й 
М

од
ер

н 
Бі

зн
ес

»

38 Нежитлове приміщення – кімн. № 15 на першому поверсі 
3-поверхової будівлі учбового корпусу загальною площею 
8,3 м2 за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 123, на 
балансі Державного професійно-технічного навчального 
закладу «Харківське вище професійне училище будівни-
цтва», код: 02547843, тел. 057-7382104, 7381579

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

Ф
ОП

 Ів
че

нк
о 

М
. І

.

39 Нежитлові приміщення – кімн. № 45, V, VI на першому 
поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 11 загальною 
площею 25,3 м2 за адресою: м. Харків, пров. Електро-
інструментальний, 6а, на балансі Студентського містечка 
Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. 
Жуковського «ХАІ», код: 23912896, тел. 057-7884686, 
7884541, 3151164

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

Ф
ОП

 Д
ем

’я
не

нк
о 

С.
 В

.

40 Нежитлове приміщення (літ. «Б-3») за адресою: м. Харків, 
вул. Сумська, 108, загальна площа 362,6 м2, об’єкт дер-
жавної власності, код 30235298, тел. 0509150663

14.06.2016 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди

ТО
В 

«В
и-

да
вн

иц
тв

о 
«Ф

ак
то

р»
 

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 із:

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 ви-
конанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запеча-
таних 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); строк виконання робіт, який 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). Пропозиції щодо строку виконання 
робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.

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 кон-
верті слід зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» 
та дату конкурсу.

конкурс відбудеться у рв фдму по харківській області об 11.00 через 14 
днів після опублікування цієї інформації за адресою: 61024, м. харків, вул. гу-
данова, 18, 3-й поверх, каб. 313. Тел. для довідок: (057) 705-18-57.

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

Черкаська обласТь
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для роз-

рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. 
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.

� 1. Об’єкт оцінки: приміщення площею 26,7 м2 за адресою: вул. Соборна, 
36б, м. Шпола, Черкаська обл., що обліковуються на балансі Управління Дер жавної 
казначейської служби України у Шполянському районі Черкаської області. Платник 
робіт з оцінки: Лип’янська сільська рада. Дата оцінки: 30.06.16.

� 2. Об’єкт оцінки: приміщення четвертого поверху чотириповерхової 
адмінбудівлі площею 20,3 м2 за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 
що обліковуються на балансі ДП «Черкаський НДІТЕІХП». Платник робіт з оцінки: 
ТОВ «ЮНІВЕРС ЛОГІСТИКА». Дата оцінки: 30.06.16.

� 3. Об’єкт оцінки: приміщення першого поверху чотириповерхової ад-
мінбудівлі площею 20,2 м2 за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, що 
обліковуються на балансі ДП «Черкаський НДІТЕІХП». Платник робіт з оцінки: ПП 
«Фірма «МОНОЛІТ». Дата оцінки: 30.06.16.

� 4. Об’єкт оцінки: частина приміщення вестибуля на першому поверсі нав-
чального корпусу № 1 площею 9,0 м2 за адресою: бульв. Шевченка, 460, м. Чер-
каси, що обліковуються на балансі Черкаського державного технологічного універси-
тету. Платник робіт з оцінки: ФОП Лега Наталія Юріївна. Дата оцінки: 30.06.16.

� 5. Об’єкт оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 
98,9 м2 та гараж загальною площею 21,0 м2 за адресою: приміщення: вул. Гру-
шевського, 3, м. Горподище, гараж: площа Миру, 6, м. Городище, Черкаська обл., 
що обліковуються на балансі Державної фінансової інспекції в Черкаській області. 
Платник робіт з оцінки: Виконавчий комітет Городищенської міської ради. Дата 
оцінки: 30.06.16.

� 6. Об’єкт оцінки: частина приміщення адміністративної будівлі площею 
1,0 м2 за адресою: вул. Холодноярська, 1, с. Косарі, Кам’янський р-н, Черкаська 
обл., що обліковуються на балансі ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості 
«Укрспирт». Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укрсоцбанк». Дата оцінки: 30.06.16.

ІІ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди державного майна. 
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.

� 1. Об’єкт оцінки: нежитлове приміщення першого поверху двоповер-
хової цегляної будівлі загальною площею 22,4 м2 за адресою: вул. Леніна,12, 
с. Ротмистрівка, Смілянський р-н, Черкаська обл., що обліковується на балансі 
ЧД УДППЗ «Укрпошта». Платник робіт з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк 
України». Дата оцінки: 29.05.16.

� 2. Об’єкт оцінки: частина нежитлового приміщення першого зв’якової 
в будівлі поста електричної централізації залізничної станції кононівка 
площею 1,0 м2 за адресою: вул. Привокзальна, 12, с. Кононівка, Драбівський 
р-н, Черкаська обл., що обліковується на балансі ВП Киівського будівельно-
монтажного експлуатаційного управління» регіональної філії «Південно-Західна 
аліниця» ПАТ «Українська залізниця». Платник робіт з оцінки: ТОВ «Локо Діджітал». 
Дата оцінки: 28.05.16.

Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти гос-
подарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними 
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну 
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається 
з підтвердних документів, а саме:

заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (дод. 3 до Положення); 
інформацію про претендента (дод. 4 до Положення); інформацію щодо досвіду 
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 
та підписання звіту про оцінку майна (дод. 2 до Положення) разом із копіями до-
кументів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2 п. 4 розділу 1 
Положення); пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних 
з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше 8 календарних днів) 
запечатану в окремому конверті.

Відповідно до узагальненої інформації ФДМУ про середні значення ціни послуг 
з оцінки майна за I квартал 2016 року, максимальна ціна надання послуг з оцінки 
майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця за 
групами об’єктів, становить: об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів 
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оГоЛоШеннЯ Про нАмір ПереДАТИ ДерЖАВне мАЙно В оренДУ

 департамент орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а

волинська обласТь
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява на оренду
найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання

1 Державна фіскальна 
служба України

39292197, Державна фіскальна служба України (ДФС), МСП 
04655, м. Київ, Львівська площа, 8, тел. (044) 272-51-59

Частина приміщення будинку па-
сажирського відділу пропуску 

39292197.12.АААККГ683 44332, Волинська обл., Любешівський р-н, с. Старо-
войтове, вул. Прикордонників, 18

9,9 65 231,00 10 років Надання послуг 
митного брокера

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, волинська обл., м. луцьк, київський майдан, 9, кімн. 807, рв фдму по волинській області. 
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди від-
повідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майдан-
чики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передаваль-
них пристроїв), – 1 725,4 грн; окремо розташована будівля – 1 849,9 грн; комплекс 
будівель та споруд – 3 200,0 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,8 грн; 
цілісний майновий комплекс – 10 580,0 грн.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта 
не менше А5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області 
за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000.

Email: dak_71@ spfu.gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки 
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву. Останній день подачі заяв 
15 липня 2016 року до 16.00.

конкурс відбудеться 21 липня 2016 року о 10.00 у рв фдму по Чер-
каській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, 
тел. 37-29-71.

Чернівецька обласТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина тамбура (1-82) третього поверху (фак-

тично першого поверху одноповерхової частини основного входу в будівлю) 
будівлі (літ. а) площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача: ЧД УДППЗ 
«Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Гагаріна, 36а. Мета 
проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу: (0372) 55-44-
84. Телефакс замовника конкурсу: (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника 
конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необорот-
ні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: -. 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): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) 
господарського товариства, тис. грн: -. Балансова залишкова вартість нематері-
альних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 1 987,34 
грн станом на 31.05.2016.

Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у 
тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, 
паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2408 га. Місце розташування земельної 
ділянки: м. Чернівці, вул. Гагаріна, 36а. Цільове призначення земельної ділянки: для 
обслуговування будівель. Правовий режим земельної ділянки: право постійного 
користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 1 751 844 грн.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» 
або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення будівлі пожежної час-
тини (літ. а) загальною площею 122,2 м2. Найменування балансоутримувача: 
5 ДПРЧ Управління ДСНС України у Чернівецькій області. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Бажанського, 1. Мета проведення оцін-
ки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу: (0372) 55-44-84. Телефакс 
замовника конкурсу: (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: 
admin_77@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необорот-
ні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: -. 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): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) 
господарського товариства, тис. грн: -. Балансова залишкова вартість нематері-
альних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 18 583,58 
грн станом на 31.05.2016.

Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у 
тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, 
паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 1 631 м2. Місце розташування земельної 
ділянки: Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Бажанського, 1. Цільове призначення 
земельної ділянки: для розміщення та постійної діяльності органів МЧС. Правовий 
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки: 303 349,69 грн.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» 
або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення гаража (1-14) площею 
85,5 м2, будівлі пожежної частини (літ. а); вбудоване приміщення колиш-
ньої лазні (літ. б) площею 33,6 м2; прибудоване приміщення гаража (літ. в) 
площею 87,9 м2. Найменування балансоутримувача: 5 ДПРЧ Управління ДСНС 
України у Чернівецькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., 
м. Заставна, вул. Бажанського, 1. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Те-
лефон замовника конкурсу: (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу: (0372) 
55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необорот-
ні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: -. 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): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) 
господарського товариства, тис. грн: -. Балансова залишкова вартість нематері-
альних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 85,5 м2 – 
13 002,42 грн, 33,6 м2 – 5 254,0 грн, 87,9 м2 – 13 745,0 грн станом на 31.05.2016.

Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, 
у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, 
паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 1 631 м2. Місце розташування земельної 
ділянки: Чернівецька обл., м. Заставна, вул. Бажанського, 1. Цільове призначення 
земельної ділянки: для розміщення та постійної діяльності органів МЧС. Правовий 
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки: 303 349,69 грн.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» 
або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.

Конкурсний відбір суб’єкта 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.

Замовник незалежної оцінки: РВ ФДМУ по Чернівецькій області. Платники неза-
лежної оцінки: об’єкта оцінки № 1 – публічне акціонерне товариство «Райффайзен 
Банк Аваль»; об’єкта оцінки № 2 – фізична особа – підприємець Лупул Іван Іванович; 
об’єкта оцінки № 3 – фізична особа – підприємець Лупул Іван Іванович.

Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки вищезазначених об’єктів 
оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договорів 
про надання послуг з оцінки. Максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде 
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців, – 1 725,4 грн.

До участі в конкурсі 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 у конкурсі є наявність відповідної квалі-
фікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися чинними 
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Дер-
жавному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Держав-
ного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого нака-
зом 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 конкурсу) 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’єкта 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.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом пошто-
вого відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21а або безпосеред-
ньо до каб. 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області до 18.00 15.07.2016. На конверті 
необхідно 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.

конкурс відбудеться 21 липня 2016 р. о 10.00 у рв фдму по Чернівець-
кій області за адресою: м. Чернівці, вул. л. кобилиці, 21а. Телефон для 
довідок: (0372) 55-44-84.

м. київ
інформація 

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

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати для погодження договору оренди (за заявою від сторон-
ньої організації).

№ 
з/п Назва об’єкта Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Платник робіт 
з оцінки 

Орієнтовна 
дата оцінки

1 Нежитлове при-
міщення

58,6 м. Київ, просп. Пе-
ремоги, 15-й км

ДП «Український 
державний центр раді-
очастот»

ПП «Константа-
дент»

30.04.2016

2 Частина нежитло-
вого приміщення

57,3 м. Київ, вул. Івана 
Мазепи, 12а

ДП «Укрінвестбуд» БО «БФ «Центр 
взаємодопомоги 
«Врятуємо Україну»

30.04.2016

3 Частина нежитло-
вого приміщення

56,7 м. Київ, вул. Івана 
Мазепи, 12а

ДП «Укрінвестбуд» МБО «Служба по-
рятунку дітей»

30.04.2016

4 Нежитлове при-
міщення

97,2 м. Київ, вул. Здол-
бунівська, 2

ДП «КДЗ «Буревісник» ФОП Дере-
зюк Т. В.

31.07.2016

5 Нежитлове при-
міщення

37,0 м. Київ, вул. Макси-
ма Кривоноса, 2а

ДП «ДНДІАСБ» БО «БФ «Єдина 
неділима Україна»

31.07.2016

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати для укладення договору оренди.

№ 
з/п Назва об’єкта Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Платник робіт 
з оцінки 

Орієнтов-
на дата 
оцінки

1 Нежитлове при-
міщення

78,2 м. Київ, вул. Під-
гірна, 1

Національна академія 
статистики, обліку і 
аудиту

ГО «Центр 
дослідження 
соціальних 
проблем»

31.05.2016

2 Нежитлове при-
міщення

29,0 м. Київ, вул. Кос-
тянтинівська, 68

ДП «УНД і ПК інститут 
будівельних матеріалів 
та виробів «НДІБМВ»

ТОВ «Твій 
кравець»

31.05.2016

3 Нежитлове при-
міщення

10,3 м. Київ, вул. Еспла-
надна, 46

Головне управління регі-
ональної статистики

ФОП Кісе-
льов В. Г.

30.06.2016

4 Нежитлове при-
міщення

144,1 м. Київ, вул. По-
літехнічна, 33, 
корпус № 2

НТУУ «Київський політех-
нічний інститут»

ТОВ «Інститут 
розробки ін-
формаційних 
систем»

31.05.2016

5 Нежитлове при-
міщення

45,9 м. Київ, просп. 
Комарова, 1, кор-
пус Підстанції ПС 
35/10 ГВФ

Національний авіаційний 
університет

ФОП Ка-
рась С. В.

30.06.2016

6 Нежитлове при-
міщення

82,9 м. Київ, вул. М. 
Раскової, 15

ДП «ДІСЕД» ПАТ «Центр 
комп’ютерних 
технологій 
«ІнфоПлюс»

30.06.2016

7 Частина нежитло-
вого приміщення

12,0 м. Київ, вул. Ле-
ніна, 34

Бортницьке міжрайонне 
управління водного госпо-
дарства ім. Гаркуші М.А.

ФОП Тро-
ян Ю. Л.

30.06.2016

8 Нежитлове при-
міщення

139,6 м. Київ, вул. Отто 
Шмідта, 26

Центральне казенне під-
приємство пробірного 
контролю

ДУ «Офіс 
АПМФС»

30.06.2016

9 Нежитлове при-
міщення

80,0 м. Київ, вул. Фур-
манова, 1/5

Київське ВПУЗТ імені 
Кудряшова

ТОВ «Компа-
нія «Техно-
Альянс»

30.06.2016

10 Нежитлове при-
міщення

337,4 м. Київ, вул. Літ-
ня, 25

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченко

ФОП Бє-
вен Т. І.

30.06.2016

11 Нежитлове при-
міщення

88,2 м. Київ, вул. Ярос-
лавська, 41

Український центр з 
контролю та моніторін-
гу захворювань МОЗ 
України

ФОП Бали-
кін В. А.

30.06.2016

12 Нежитлове при-
міщення

151,2 м. Київ, вул. Ло-
моносова, 33/43, 
літ. Ц

ДУ «Національний інсти-
тут раку»

МПП «ВПК» 30.06.2016

13 Нежитлове при-
міщення

349,0 м. Київ, бульв. Чо-
колівський, 13 

Національний інститут 
стратегічних досліджень

ТОА «Статус 
менеджмент»

30.06.2016

14 Частина нежитло-
вого приміщення

50,0 м. Київ, вул. По-
літехнічна, 6, кор-
пус №5

НТУУ «Київський політех-
нічний інститут»

ФОП Маль-
цев В. І.

30.06.2016

15 Нежитлове при-
міщення

44,1 м. Київ, вул. Грін-
ченка, 1

ДП «Спецагро» ГО «Укрмолп-
ром»

30.06.2016

16 Нежитлове при-
міщення

37,0 м. Київ, вул. Грін-
ченка, 1

ДП «Спецагро» ГО «АЦ «Мо-
локопродукт»

30.06.2016

17 Нежитлове при-
міщення

315,6 м. Київ, просп. 
Перемоги, 50

ДВ «Преса України» ДП «Житомир-
ський ліке-
ро-горі лоч ний 
завод»

30.06.2016

18 Нежитлове при-
міщення

36,63 м. Київ, вул. Ді-
лова, 24

ДП «Укркомунобслуго-
вування»

ДП «Центр 
роз витку дер-
жавно-при-
ват ного парт-
нерства»

30.06.2016

19 Частина вежі для 
розміщення ан тен-
но-фідерних прист-
роїв та обладнання

6,0 м. Київ, вул. Ми-
трополита Липків-
ського, 33

ГУ ДСНС України у 
м. Києві

ПрАТ «МТС 
Україна»

30.06.2016

20 Частина нежитло-
вого приміщення

1,5 м. Київ, вул. Ніжин-
ська, 29в

Національний авіаційний 
університет

ФОП Крив-
да С. В.

30.06.2016

21 Частина нежитло-
вого приміщення

8,0 м. Київ, 
вул. Ніжинська,14

Національний авіаційний 
університет

ФОП Крив-
да С. В.

30.06.2016

22 Частина нежитло-
вого приміщення

1,5 м. Київ, вул. Гар-
матна, 53

Національний авіаційний 
університет

ФОП Крив-
да С. В.

30.06.2016

23 Частина нежитло-
вого приміщення

1,5 м. Київ, вул. Гар-
матна, 51

Національний авіаційний 
університет

ФОП Крив-
да С. В.

30.06.2016

24 Частина нежитло-
вого приміщення

1,5 м. Київ, вул. Ніжин-
ська, 29а

Національний авіаційний 
університет

ФОП Крив-
да С. В.

30.06.2016

25 Частина нежитло-
вого приміщення

8,0 м. Київ, вул. Ніжин-
ська, 29б

Національний авіаційний 
університет

ФОП Крив-
да С. В.

30.06.2016

26 Частина нежитло-
вого приміщення

1,5 м. Київ, вул. Бор-
щагівська, 193

Національний авіаційний 
університет

ФОП Крив-
да С. В.

30.06.2016

27 Частина нежитло-
вого приміщення

1,5 м. Київ, вул. Ніжин-
ська, 29д

Національний авіаційний 
університет

ФОП Крив-
да С. В.

30.06.2016

28 Частина нежитло-
вого приміщення

1,5 м. Київ, вул. Лебє-
дєва-Кумача, 7а

Національний авіаційний 
університет

ФОП Крив-
да С. В.

30.06.2016

29 Частина нежитло-
вого приміщення

1,5 м. Київ, вул. Ніжин-
ська, 12

Національний авіаційний 
університет

ФОП Крив-
да С. В.

30.06.2016

№ 
з/п Назва об’єкта Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Платник робіт 
з оцінки 

Орієнтов-
на дата 
оцінки

30 Нежитлове при-
міщення

60,0 м. Київ, вул. А.
Янгеля, 7

НТУУ «Київський політех-
нічний інститут»

ФОП Фо-
щай О. М.

30.06.2016

31 Гідротехнічні 
споруди

27 889,5 м. Київ, вул. Про-
мислова, 4

ДП «Укрриба» ФОП Леп-
ков Д. В.

30.06.2016

32 Нежитлове при-
міщення

16,0 м. Київ, вул. Акаде-
міка Заболотно-
го, 21

Клінічна лікарня «Феофа-
нія» ДУС

ФОП Андрі-
юк Р. В.

30.06.2016

33 Нежитлове при-
міщення

57,9 м. Київ, вул. І. Ку-
дрі, 11

ГУ ДСНС України у 
м. Києві

ФОП 
Лень В. В.

30.06.2016

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати для продовження договору оренди.

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

оцінки Балансоутримувач Платник робіт 
з оцінки 

Орієнтовна 
дата оцінки

1 Частина не-
житлового 
приміщен-
ня – об’єкта 
культурної 
спадщини

8,0 м. Київ, бульв. 
Шевченка, 14

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка

ФОП 
Салюк В. Г.

30.06.2016

2 Нежитлового 
приміщення

46,9 м. Київ, вул. Кікві-
дзе, 38-А

Національний тран-
спортний університет

ПП «Артель-
Кедр»

30.06.2016

3 Частина не-
житлового 
приміщення

1,0 м. Київ, вул. Ломо-
носова, 33/43

ДУ «Національний інсти-
тут раку»

ФОП 
Чумак Т. Є.

30.06.2016

4 Нежитлове 
приміщення

32,0 м. Київ, вул. І.
Клименка (Преоб-
раженська), 2

Київський національний 
університет будівництва 
та архітектури

ФОП Валід 
Захер

30.06.2016

5 Частина не-
житлового 
приміщення

4,0 м. Київ, вул. А.
Янгеля, 5

НТУУ «Київський полі-
технічний інститут»

ТОВ «МПС 
«Постірай-
Ка!»

31.05.2016

6 Нежитлове 
приміщення

3,5 м. Київ, вул. Мета-
лістів, 7

НТУУ «Київський полі-
технічний інститут»

ТОВ «МПС 
«Постірай-
Ка!»

31.05.2016

7 Частина даху 
та технічного 
поверху

9,0 м2

(у т.ч. 3,0 м2 
та 6,0 м2)

м. Київ, просп. 
В.Лобановського, 
51 (просп. Черво-
нозоряний, 51)

ДП «НДІБВ» ТОВ «Лайф-
селл»

31.05.2016

8 Частина даху 
та технічного 
поверху

14,78 
(у т.ч. 6,0 м2 
та 8,78 м2)

м. Київ, просп. Пе-
ремоги, 100/1

Філія ДП «Антонов» «Се-
рійний завод «Антонов»

ПрАТ «МТС 
Україна»

31.05.2016

9 Технічний 
майданчик та 
частина даху

20,0 
(у т.ч. 

10,0 м2 та 
10,0 м2)

м. Київ, вул. Маг-
нітогорська, 5

195 Центральна база 
державної спеціальної 
служби транспорту (в/ч 
Т0710)

ПрАТ «МТС 
Україна»

31.05.2016

10 Частина даху 
та технічного 
поверху

9,0 м2 
(у т.ч. 5,0 м2 

та 4,0 м2)

м. Київ, вул. Що-
рса, 18, літ. «З»

Київський національний 
університет театру, 
кіно і телебачення імені 
І. К. Карпенка-Карого

ТОВ «Лайф-
селл»

31.05.2016

11 Частина не-
житлового 
приміщення

47,5 м. Київ, вул. Чер-
воногвардійська, 
20-А

Київський професійний 
енергетичний ліцей

ЗАТ «Спліт-
Дизайн»

31.05.2016

12 Частина не-
житлового 
приміщення

37,8 м. Київ, вул. С. 
Петлюри, 15

ДП « КИЇВДІПРОТРАНС» ВГО «Україн-
ська асоціація 
карате»

30.06.2016

13 Частина не-
житлового 
приміщення

49,8 м. Київ, вул. С. 
Петлюри, 15

ДП « КИЇВДІПРОТРАНС» ВБФ «Світ 
Веселки»

30.06.2016

14 Частина не-
житлового 
приміщення

74,0 м. Київ, просп. 
Перемоги, 37

НТУУ «Київський полі-
технічний інститут»

ПАТ «Комерцій-
ний банк «ПРИ-
ВАТБАНК»

30.06.2016

15 Частина не-
житлового 
приміщення

18,4 м. Київ, просп. На-
уки, 57

УДП по обслуговуванню 
іноземних та відчизняних 
автотранспортних засо-
бів «Укрінтеравтосервіс»

ФОП Глибо-
вець С. І.

31.03.2016

16 Споруда 5,61 м. Київ, с. Пирогів, 
Музей Пирогово

Національний музей 
народної архітектури та 
побуту України

ФОП Шкляр 
І. В.

31.07.2016

17 Споруда 5,61 м. Київ, с. Пирогів, 
Музей Пирогово

Національний музей 
народної архітектури та 
побуту України

ФОП Пискун 
Т. М.

31.07.2016

18 Частина не-
житлового 
приміщення

18,47 м. Київ, вул. Бра-
тиславська, 5а

ДУ «Інститут серця МОЗ 
України»

ТОВ «Люд-
мила-Фарм»

31.07.2016

19 Нежитлове 
приміщення

21,3 м. Київ, вул. Гар-
матна, 2

ДП «ВО «Київприлад» ТОВ «ТВК 
«ІТЕС Україна»

31.07.2016

20 Нежитлове 
приміщення

58,0 м. Київ, вул. Пана-
са Мирного, 19

НТУУ «Київський полі-
технічний інститут»

ГО «Всеукраїн-
ська федерація 
рукопашного 
бою»

31.07.2016

21 Частина не-
житлового 
приміщення

5,0 м. Київ, вул. А. 
Янгеля, 3

НТУУ «Київський полі-
технічний інститут»

ФОП Мальцев 
В. І.

31.07.2016

конкурси відбудуться 25 липня 2016 року о 15.00 у рв фдму по м. києву 
за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок: 281-00-32.

Документи приймаються до 12.30 18 липня 2016 року за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок: 281-00-32.

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з 
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки 
окремо. Документи, подані на конкурсний відбір в одному конверті на всі об’єкти, 
до участі в конкурсному відборі допущені не будуть. На конверті необхідно зроби-
ти відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 
«25» липня 2016 року».

Термін виконання робіт – до 5 календарних днів. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні.

Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом ФДМУ від 31.12.2015 №2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення). До участі в конкурсах допускаються 
претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, 
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за 
відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (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, ін-
формація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претен-
дента подаються за встановленою в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки нежитлове приміщення (частина нежит-
лового приміщення) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель. Подібними 
об’єктами до об’єкта оцінки частина даху та технічного поверху (частина вежі для 
розміщення антенно-фідерних пристроїв та обладнання) є: нерухоме майно для 
встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів та рекламних 
носіїв. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки нежитлове приміщення – об’єкт 
культурної спадщини (частина нежитлової будівлі – об’єкта культурної спадщини) 
є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять культурну цінність. 
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки гідротехнічні споруди є: басейнова споруда, 
водовипуск, водоскидна споруда, канальна насосна станція, лоток водоскидний. 
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки споруди є: нежитлові споруди.

Продовження рубрики на стор. 8

Продовження таблиці

проДаж пакетів акцій на фонДовій біржі

управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-32-80

інформація 
про результати продажу акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах 10.06.2016

№ 
з/п Назва ВАТ Покупець Організатор аукціону Дата продажу Кількість придбаних акцій, шт.  Загальна вартість придбаних акцій, грн

1 5748890 ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів» ТОВ «ТРАНС-ТРАНЗІТ-ТЕРМІНАЛ» РВ ФДМУ по Одеській області 10.06.2016 890 428 2 465 922,00 
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6 липня 2016 року№ 54 (970)

дніПроПеТровська обласТь
оголоШення 

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

№
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження

загаль-
на пло-
ща, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Державне космічне 
агентство України

14308368, ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова», м. Дніпропетровськ,вул. 
Криворізька, 1, тел. (0562) 36-68-87

Частина даху РМЙЙМК 1421 м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 166 4,5 32 438,00 1 рік Розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного зв’язку), 
операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до мережі Інтернет

2 Державна пенітенці-
арна служба України

08562989, Синельниківська виправна колонія Управління пенітенціарної 
служби України у Дніпропетровській області, тел. (05663) 73-6-53

Частина нежитлового вбу-
дованого приміщення

Інформація відсутня Дніпропетровська обл., Синельників-
ський р-н, с. Шахтарське, вул. Миру, 7а

2,0 2 097,00 2 роки 11 мі-
сяців

Розміщення банкомата

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

жиТомирська обласТь
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалежною 
оцінкою без ПДВ, грн

максимально можливий 
строк оренди мета використання

1 Міністерство інфраструктури 
України

22046132, Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта», 10001, м. Житомир, 
вул. Вітрука, 1, тел. 39-68-63

Нежитлові приміщення в адмінбудинку  
(літ. А)

21560045.600.АААЖЖА770 Коростишівський р-н, с. Стрижівка, 
вул. Мікаберідзе, 23г

28,4 20 706,00 1 рік Надання адвокатських послуг

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

львівська обласТь
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Державне агентство авто-

мобільних доріг України
25253009, Служба автомобільних доріг у Львівській області, 79053, 
м. Львів, вул. Володимира Великого, 54, тел. (0322) 63-20-33 

Вбудоване нежитлове приміщення на першо-
му поверсі адміністративного корпусу

25253009.1123.ЖТХЮРМ002 м. Львів, вул.Володими-
ра Великого,54

18,2 188 000,00  
станом на 30.04.2016

 2 роки Розміщення офіса

2 Міністерство внутрішніх 
справ України

20760948, МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття», 82200, Львівська 
обл., м. Трускавець, вул. Степана Бандери, 71, тел. (03247) 5-06-49

Частиниа нежитлового приміщення на пер-
шому поверсі спального корпусу

Інформація відсутня м.Трускавець, вул. Сте-
пана Бандери, 71

17,7 203 628,00  
станом на 31.05.2016

2 роки 364 дні Розміщення кабінету ма-
сажу та салону краси

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. львів, вул. січових стрільців, 3, рв фдму по львівській області. Заяви подаються 
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт 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».

миколаївська обласТь
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державна фіскальна 
служба України

39394277, Державна фіскальна служба України (в оперативному управлінні Головного управ-
ління ДФС у Миколаївській області), м. Миколаїв, вул. Лягіна, 6, тел. (0512) 50-18-10

Нежитлове приміщення 39292197.203.АААДЕЕ008 вул. Лягіна, 6, 
м. Миколаїв

18,4 49 900,00 2 роки 364 дні Розміщення магазину з продажу книг, журналів, виданих україн-
ською мовою, та надання послуг із ксерокопіювання документів

2 Міністерство освіти 
і науки України

39044071,Миколаївський коледж транспортної інфраструктури Дніпропетровського націо-
нального університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, 54020, м. Ми-
колаїв, вул. Пушкінська, 71, тел. (0512) 47-35-00

Нежитлові приміщення першого та дру-
гого поверхів Будинку науки і техніки

– м. Миколаїв, 
вул. Пушкінська, 73

217,0 391 425,00 2 роки 364 дні Розміщення артистичного складу 

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: м. миколаїв, вул. Чкалова, 20, рв фдму по миколаївській об-
ласті, 6-й поверх, кімн. 37-38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел.: (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження 
об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

харківська обласТь
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу  

управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

00493758, Харківська державна зооветеринарна академія, 
62341, Харківська обл., смт Мала Данилівка, вул. Академічна, 
1, тел.: (05763) 5-74-73, 5-75-31

Нежитлові приміщення – кімн. 2, 4, 5 (за техпаспортом) на цоколь-
ному поверсі 4-поверхового головного учбового корпусу № 1, інв. 
№ 0004530, літ. А-4 

00493758.1.БЕШСНП7581 Харківська обл., смт Мала Да-
нилівка, вул. Академічна, 1

96,4 434 470,00 1 рік Розміщення їдальні, що не здійснює продаж то-
варів підакцизної групи, у навчальному закладі

2 Міністерство освіти 
і науки України

00493758, Харківська державна зооветеринарна академія, 
62341, Харківська обл., смт Мала Данилівка, вул. Академічна, 
1, тел.: (05763) 5-74-73, 5-75-31

Частина фойє № 29 (за техпаспортом) на 1-му поверсі 3-поверхового 
головного учбового корпусу № 2, інв. № 0004535 

00493758.1.БЕШСНП7586 Харківська обл., смт Мала Да-
нилівка, вул. Академічна, 1

10,0 61 350,00 1 рік Розміщення буфету, що не здійснює продаж това-
рів підакцизної групи, у навчальному закладі

3 Міністерство освіти 
і науки України

00493758, Харківська державна зооветеринарна академія, 
62341, Харківська обл., смт Мала Данилівка, вул. Академічна, 
1, тел.: (05763) 5-74-73, 5-75-31

Частина фойє № 50 (за техпаспортом) на 1-му поверсі 4-поверхового 
головного учбового корпусу № 1, інв. № 0004530, літ. А-4 

00493758.1.БЕШСНП7581 Харківська обл., смт Мала Да-
нилівка, вул. Академічна, 1

10,0 61 350,00 1 рік Розміщення буфету, що не здійснює продаж то-
варів підакцизної групи, у навчальному закладі

4 Міністерство освіти 
і науки України

02547791, Чугуївський професійний ліцей, 63503, Харківська 
обл., м. Чугуїв, вул. Щорса, 56, тел.: (05746) 2-25-66, 2-26-83

Нежитлове приміщення – частина кімн. № 5 (їдальня) на 1-му поверсі 
2-по верхової будівлі суспільно-побутового корпусу, інв. № 10310002, літ. Б

02547791.1.ВТАМЧД003 Харківська обл., м. Чугуїв, 
вул. Щорса, 56

10,0 34 650,00 1 рік Розміщення буфету, що не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи

5 Державне космічне 
агентство України

14309830, ДН НДПІ «СОЮЗ», 61648, м. Харків, просп. Гагарі-
на, 168, тел.: (0572) 52-70-15, 51-40-66

Частина даху 13-поверхової будівлі лабораторно-конструкторського кор-
пусу, інв. № 10002, літ. А-13

ДИННГВ 007 м. Харків, просп. Гагарі-
на, 168

55,0 212 100,00 1 рік Розміщення обладнання зв’язку третього по-
коління (3G стандарт UMTS)

6 Міністерство охоро-
ни здоров’я України

01896872, Харківська медична академія післядипломної осві-
ти, 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58, тел.: (057) 711-35-
56, 711-80-25, 711-80-35

Частина покрівлі 16-поверхової будівлі гуртожитку № 1, корп. №-№ 1 
(S=14,77 м2), 2, 3 (S=4,63 м2), господарчий блок, інв. № 10320001, 
літ. А-16

01896872.1.ААААЛБ069 м. Харків, Салтівське шосе, 
268

19,4 58 500,00 1 рік Розміщення та обслуговування антенно-фідерних 
пристроїв базової станції стільникового зв’язку

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів (обов’язково вказати поштову адресу з індексом заявника, дату та номер газети «відомості приватизації», в якій опублікована інформація про об’єкт оренди) приймаються протя-
гом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. харків, вул. гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308, рв фдму по харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець 
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». За додатковою інформацією слід звертатися у робочі дні та години у відділ оренди РВ ФДМУ по 
Харківській області (4-й поверх, кімн. 413 або за тел. 705-18-59).

херсонська обласТь, арк та м. севасТоПоль
оголоШення 

рв фдму в херсонській області, арк та м. севастополі про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п 

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнахо-
дження

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфра-
структури України

22740252, ХД УДППЗ «Укрпошта», просп. Уша-
кова, 41, м. Херсон, 73003, тел. (0552) 49-82-04

Частина внутрішньої стіни та частина зовнішньої 
стіни будівлі місцевого відділення зв’язку № 25

21560045.2200.АААЖЕК056 м. Херсон, 
вул. Горького, 54

1,0;
1,0

– 1 рік Розміщення електролічильника на внутрішній стіні будівлі та встановлення технологічного обладнання, 
яке використовується для надання послуг з доступу до мережі Інтернет, на зовнішній стіні будівлі

2 Міністерство освіти 
і науки України

05480298, ХНТУ м. Херсон, Бериславське шосе, 
24, 73008

Частина нежитлового приміщення у підвалі 
гуртожитку № 1

05480298.1.ЖКСГАШ022 м. Херсон, 
вул. Миру, 38

3,0 – 2 роки 11 місяців Розміщення пральних машин

3 Міністерство освіти 
і науки України

05480298, ХНТУ м. Херсон, Бериславське шосе, 
24, 73008

Частина нежитлового приміщення у підвалі 
гуртожитку № 2

05480298.1.ЖКСГАШ023 м. Херсон, 
вул. Миру, 42

3,0 – 2 роки 11 місяців Розміщення пральних машин

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. херсон, просп. ушакова, 47, рв фдму в херсонській області, арк та м. севас-
тополі. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його 
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Чернігівська обласТь
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можливий 

строк оренди мета використання

1 Міністерство інфраструктури 
України

– Будівля кафе та інше окреме індивідуальне визначене майно в кількості 
14 найменувань (меблі та касові апарати)

– м. Чернігів, вул. Івана Мазепи 
(колишня Щорса), 44

216,0 1 016 287,22 2 роки 364 дні Розміщення кафе, що здійснює продаж товарів 
підакцизної групи

Заяви про оренду об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – до 16.00, (крім вихідних), рв фдму по 
Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди 
орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». 

оГоЛоШеннЯ Про ПроВеДеннЯ КонКУрСіВ нА ПрАВо оренДИ мАЙнА

інформАЦіЯ реГіонАЛЬнИХ ВіДДіЛенЬ фДмУ
відповідно до звернення рв фдму по м. києву в інформації про проведен-

ня конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за 
принципом аукціону на право оренди державного майна, опублікований в газеті 
«Відомості приватизації» від 29.06.2016 № 51-52(967-968) на стор. 9, назву об’єкта 
оренди та його місцезнаходження щодо об’єкта поз. 3 слід читати: «назва об’єкта 
оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлово-
го приміщення коридору на першому поверсі будівлі загальною площею 
2,0 м2 (реєстровий номер майна 02544537.43.ааабиг594) за адресою: 
м. київ, вул. Полковника Шутова, 13, що перебуває на балансі державного 
навчального закладу «центр професійної освіти інформаційних технологій, 
поліграфії та дизайну м. києва».

інформАЦіЯ Про оренДУ ВіЙСЬКоВоГо мАЙнА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація 
кев м. львова про проведення конкурсу на право  

оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Львова, 

адреса: 79007 м. Львів, вул. Батуринська, 2.
1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: технічний майданчик (поз. 

№ 2) площею 2 800,0 м2 на території військового містечка № 209 за адре-
сою: м. Львів, вул. Стрийська, 93. Цільове використання: під розміщення стоянки 

для автомобілів (2 000,0 м2), розміщення торговельного об’єкта з продажу ав-
тотоварів (800,0 м2). стартовий розмір орендної плати за базовий місяць 
оренди – лютий 2016 р., визначений відповідно до чинного законодавства 
України, становить 23 633,04 грн (без Пдв). У подальшому орендна плата під-
лягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції відповідно до вимог чинного 
законодавства України.

2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: технічний майданчик з двох 
частин (поз. № 1 та № 2) площею 5 000,0 м2 на території військового міс-
течка № 48 за адресою: м. Львів, вул. Миколайчука, 14-16. Цільове використання: 
під розміщення стоянки для автомобілів (3 300,0 м2), розміщення торговельного 
об’єкта з продажу автотоварів (1 700,0 м2). стартовий розмір орендної плати 
за базовий місяць оренди – лютий 2016 р., визначений відповідно до чинно-
го законодавства України, становить 42 091,17 грн (без Пдв). У подальшому 
орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції відповідно 
до вимог чинного законодавства України.

3. Назва об’єкта та його місцезнаходження: технічний майданчик площею 
7 200,0 м2 на території військового містечка № 209 за адресою: м. Львів, 
вул. Стрийська, 91. Цільове використання: під розміщення стоянки для авто-
мобілів (4 800,0 м2), розміщення торговельного об’єкта з продажу автотоварів 
(2 400,0 м2). стартовий розмір орендної плати за базовий місяць орен-
ди – лютий 2016 р., визначений відповідно до чинного законодавства України, 
становить 60 163,74 грн (без Пдв). У подальшому орендна плата підлягає 
щомісячному корегуванню на індекс інфляції відповідно до вимог чинного за-
конодавства України.

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів:
1. Основним критерієм визначення переможця є найбільший запропонований 

розмір орендної плати та можливість підтвердження фінансового стану орендаря 
та за умови обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.

2. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно з орендною 
платою, визначеною за базовий місяць, але не нижчий, ніж на аналогічних об’єктах 
інших форм власності.

3. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за 
прилеглу територію.

4. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної оцінки 
майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.

5. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна за ра-
хунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.

6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати на/в орендованому майні 
токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали, забезпечити 
протипожежну безпеку об’єкта оренди.

7. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг за раху-
нок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними 
організаціями.

8. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації об’єкта орен-
ди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримування майна в належному 
стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду.

9. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту довкілля з метою 
дотримання екологічних норм експлуатації приміщення.

10. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати внесенням 
завдатку у розмірі, не меншому, ніж місячна орендна плата, який вноситься про-
тягом 10 днів з моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останній 
місяць оренди.

11. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орен-
доване майно.

12. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах 
суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендо-
ваного майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
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Інформація, надрукована в додатку  
«Відомості приватизації», є офіційною публікацією.
Її розміщення в інших засобах масової інформації  
чи передрук можливі лише з письмового дозволу  
Фонду державного майна України із зазначенням  

номера й дати видачі дозволу.

Зам. 3049047

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

Продовження. Початок рубрики на стор. 3 – 6

ПіДСУмКИ
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 31.03.2016
1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 116,9 м2. Балан-

соутримувач: Західно-Донбаський професійний ліцей. Адреса: м. Павлоград, 
вул. Дніпровська, 571. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість робіт – 
2 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 3.

2. Назва об’єкта: частина даху площею 14,75 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО 
«Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпропе-
тровськ, вул. Академіка Янгеля, 14. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильчен-
ко В. В. Вартість робіт – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

3. Назва об’єкта: частина даху площею 16,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Пів-
денний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпропетровськ, 
просп. Кірова, 129а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість 
робіт – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

4. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення (гуртожиток 
№ 1) площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний уні-
верситет залізничного транспорту ім. Академіка В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро-
петровськ, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість 
робіт – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

5. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення (гуртожиток 
№ 5) площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний уні-
верситет залізничного транспорту ім. Академіка В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро-
петровськ, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість 
робіт – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення (гуртожиток 
№ 2) площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний уні-
верситет залізничного транспорту ім. Академіка В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро-
петровськ, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість 
робіт – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

7. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення (гуртожиток 
№ 3) площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний уні-
верситет залізничного транспорту ім. Академіка В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро-
петровськ, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість 
робіт – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 344,79 м2. Балан-
соутримувач: Криворізька районна державна лікарня ветеринарної медицини. 
Адреса: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Вільне, вул. Кіровоградське 
шосе, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість робіт – 1 260,00 грн, 
строк виконання (у календарних днях) – 4.

9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 108,0 м2. Балан-
соутримувач: Новомосковський технікум НМетАУ. Адреса: м. Новомосковськ, 
вул. Жовтнева, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість ро-
біт – 1 700,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 96,5 м2. Балансо-
утримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, 
вул. Островського, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість ро-
біт – 1 080,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 67,9 м2. Балан-
соутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий 
Ріг, просп. Карла Маркса, 64. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість 
робіт – 990,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

12. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 21,3 м2. Балан-
соутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: м. Підгородне, вул. Шосейна, 48. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 1 700,00 грн, строк 
виконання (у календарних днях) – 4.

13. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 
2,0 м2. Балансоутримувач: Синельниківська виправна колонія управління Дер-
жавної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№ 94). Адреса: 
Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Шахтарське, вул. Миру, 7а. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість робіт – 2 000,00 грн, строк ви-
конання (у календарних днях) – 3.

14. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 62,4 м2. Балансо-
утримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, 
вул. Пушкіна, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість робіт – 
1 080,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 286,4 м2. Ба-
лансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: м. Дніпропетровськ, пров. Бі-
лостоцького, 14. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Придніпров’я». Вартість 
робіт – 1 700,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

16. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 
5,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 
університет». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 40. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість робіт – 1 500,00 грн, строк ви-
конання (у календарних днях) – 4.

17. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 28,3 м2. Балансоу-
тримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». Адреса: 
м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. 
Вартість робіт – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

інформація 
рв фдму по Закарпатській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення  
незалежної оцінки майна, що відбувся 24.03.2016

Для проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності з метою ви-
значення вартості для продовження договору оренди вбудованого приміщення 
мансардного поверху площею 13,68 м2, частини даху площею 13,68 м2 будівлі і 
антенної щогли висотою 18,2 м, місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська 
обл., м. Ужгород, Слов’янська набережна, 5 переможцем конкурсу визнано суб’єкта 
оціночної діяльності – ТОВ «Байт» на таких умовах: вартість послуг – 2 200,00 грн, 
термін виконання – до 5 днів.

IнформацIя 
рв фдму по кiровоградськiй області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки, що відбувся 01.04.2016

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, пере-
можцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення неза-
лежної оцінки об’єктів оренди визнано:

ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єкту оренди – приміщенню перу-
карні загальною площею 30,3 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку за адресою: 
Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Радянська, 151, що перебуває на балансі дер-
жавного підприємства «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату 
окислених руд», вартість робіт – 1 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;

ПП «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ» по об’єкту оренди – 
нежитлових приміщеннях загальною площею 68,40 м2 на другому поверсі будівлі 
за адресою: м. Кіровоград, вул. Садова, 88, що перебувають на балансі Філії На-
ціональної телерадіокомпанії України «Кіровоградська регіональна дирекція», вар-
тість робіт – 1 800 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.

інформація 
рв фдму по хмельницькій області підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 31.03.2016

Переможцем повторного конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору орен-
ди – частини приміщень площею 500,0 м2 у будівлі складу, що обліковується на 
балансі Управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької обласної 
державної адміністрації, за адресою: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський 
р-н, с. Нігин визнано ПП «Аспект». Вартість робіт з оцінки – 1 800,00 грн (без ура-
хування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

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

незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 31.03.2016
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.

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

Адреса 
об’єкта 
оцінки

Балансоутрумувач Платник ро-
біт з оцінки

Строк 
виконан-
ня робіт, 

днів /
вартість, 

грн

Пе
ре

мо
же

ць
 

ко
нк

ур
су

 –
 С

ОД

1 Частина приміщень 
першого поверху 
п’ятиповерхової адмі-
ністративної будівлі

115,1 м. Черкаси, 
бульв. Шев-
ченка, 205

ДП «Черкаський 
НДІТЕХІМ»

ТОВ «Пресса 
От и До»

4

Ф
ОП

 Д
ра

-
ни

к 
Г.

 В
.

2 500,00

 2 Частина даху навчаль-
ного корпусу № 10

31,75 м. Черкаси, 
бульв. Шев-
ченка, 333

Черкаський дер-
жавний технологіч-
ний університет

ПАТ «Київ-
стар»

5

КТ
 А

ЕО
 

Ф
ат

ум

2 500,00

 3 Частина приміщення 
на другому поверсі 
гуртожитку;
частина приміщення 
на п’ятому поверсі 
гуртожитку

1,0; 

1,0 

м. Черкаси, 
вул. В. Чор-
новола, 243

Черкаський дер-
жавний бізнес-
коледж

ТОВ 
«Маклаут-
інвест»

2

ТБ
 У

ні
ве

р-
са

ль
на1 900,00

4 Частина приміщення 
на першому поверсі 
адмінбудівлі

21,8 Черкась-
ка обл., м. 
Городище, 
вул. Миру, 87

Управління 
Державної казна-
чейської служби 
України у Городи-
щенському районі 
Черкаської області

Валявська 
філія ТОВ 
«Науково-
виробнича 
фірма «Уро-
жай» 

2

ПП
 «

Аж
іо

»

3 200,00

5 Частина нежитлового 
приміщення

122,1 Черкась-
ка обл., 
Уманський 
р-н, с. Старі 
Бабани, 
вул. Шев-
ченка

Старобабанівська 
виправна колонія 
управління держав-
ної пенітенціарної 
служби України в 
Черкаській області 
(№ 92)

ФОП Кузь-
мич І. П.

6

ПП
 Б

ор
ей

ко
 В

. А
.

2 950,00

6 Частина комплексу будівель:
ательє № 4 літера А площею 147,5 м2 
та вхідні частини 16,0 м2 – 2 шт.;
їдальня № 2 літера А, а, а1, а2, а3 
площею 224,2 м2 та вхідні частини 
14,0 м2 – 3 шт.;
павільйон літера А площею 76,2 м2 
та вхідна частина 3,0 м2;
павільйон «Смоленськ» літера Б пло-
щею 68,3 м2 та вхідна частина 6,8 м2;
склад літера «Е», е площею 24,8 м2;
склад літера Г площею 47,3 м2;
склад (з підвалом) літера Д п/д 
площею 199,7 м2 (склад 118,8 м2, 
підвал 80,9 м2);
цех борошняних виробів літера «В» 
площею 84,2 м2 та вхідні частини 
3,0 м2 – 2 шт.

Черкаська 
обл., м. Смі-
ла, вул. 
Свердлова, 
105

Черкаська філія 
Концерну «Війсь-
кторгсервіс»

ФОП Кузь-
менко А. С.

2
ТБ

 У
ні

ве
рс

ал
ьн

а
8 700,00

7 Виробниче приміщення цеху не-
стандартного обладнання корпусів 
№ 45 (виробничий корпус) загаль-
ною площею 2 016,0 м2 і № 44 
(побутовий триповерховий корпус) 
загальною площею 1 728,0 м2

м. Черкаси, 
вул. Коро-
льова, 23

ДП НВК «Фото-
прилад»

ТОВ «Сігма 
технолод-
жи»

Конкурс  
не відбувся

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

незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 30.03.2016
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення від-

новної вартості для цілей оренди):
ПП «Аксіома» по об’єктах:
частині даху будівлі (будівля тренажеру 70) площею 10,0 м2, що перебуває на 

балансі Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільно-
го захисту ДСНС України, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Космонавтів, 
90 (вартість виконання робіт з оцінки – 3 000,00 грн, строк – 5 календарних днів від 
дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди);

бетонному покриттю автодрому площею 1 224,0 м2, що перебуває на балансі 
ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області», за адресою: 
16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Василівська, 73 (вартість виконання робіт 
з оцінки – 2 506,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору 
на проведення оцінки об’єкта оренди);

будівлі кафе «Чебурашка» площею 144,3 м2, що перебуває на балансі Філії 
«Військторг» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: 15558, Чернігівська обл., 
Чернігівський р-н, смт Гончарівське, вул. Танкістів, 3 (вартість виконання робіт з 
оцінки – 2 426,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору на 
проведення оцінки об’єкта оренди);

будівлі кафе «Світанок» площею 115,3 м2, що перебуває на балансі Філії 
«Військторг» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: 15558, Чернігівська обл., 
Чернігівський р-н, смт Гончарівське, вул. Танкістів, 14 (вартість виконання робіт з 
оцінки – 2 426,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору на 
проведення оцінки об’єкта оренди);

будівлі магазину «Господарчий» площею 112,9 м2, що перебуває на балансі Філії 
«Військторг» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: 15558, Чернігівська обл., 
Чернігівський р-н, смт Гончарівське, вул. Танкістів, 16 (вартість виконання робіт з 
оцінки – 2 426,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору на 
проведення оцінки об’єкта оренди);

будівлі магазину «Молочний» площею 146,7 м2, що перебуває на балансі Філії 
«Військторг» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: 15558, Чернігівська обл., 
Чернігівський р-н, смт Гончарівське, вул. Танкістів, 18 (вартість виконання робіт з 
оцінки – 2 426,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору на 
проведення оцінки об’єкта оренди);

ТОВ «Центр нерухомості» по об’єктах:
нежитловому приміщенню гаража № 709 площею 332,5 м2, що перебуває на 

балансі Філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: 17024, Чер-
нігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Ювілейна, 7 (вартість виконання 
робіт з оцінки – 2 200,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання до-
говору на проведення оцінки об’єкта оренди);

нежитловому приміщенню площею 61,65 м2 першого поверху двоповерхової 
будівлі магазину «Ювілейний», що перебуває на балансі Філії «Військторг» Кон-
церну «Військторгсервіс», за адресою: 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, 
с-ще Десна, вул. Довженка, 45а (вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн, 
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення оцінки 
об’єкта оренди);

нежитловому приміщенню площею 62,6 м2 першого поверху двоповерхової 
будівлі магазину «Ювілейний», що перебуває на балансі Філії «Військторг» Кон-
церну «Військторгсервіс», за адресою: 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, 
с-ще Десна, вул. Довженка, 45а (вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн, 
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення оцінки 
об’єкта оренди);

нежитлових приміщеннях площею 68,5 м2 першого поверху двоповерхової 
будівлі магазину «Ювілейний», що перебувають на балансі Філії «Військторг» Кон-

церну «Військторгсервіс», за адресою: 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, 
с-ще Десна, вул. Довженка, 45а (вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн, 
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення оцінки 
об’єкта оренди);

ТОВ Експертно-консалтингову фірму «Десна-Експерт» по об’єктах:
нежитловому приміщенню адмінбудівлі площею 33,0 м2, що перебуває на ба-

лансі Управління Державної казначейської служби України у Корюківському районі, 
за адресою: 15300, Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Зарічна, 10/1 (вартість 
виконання робіт з оцінки – 1 955,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати під-
писання договору на проведення оцінки об’єкта оренди);

частині гаража площею 20,9 м2, що перебуває на балансі Управління Держав-
ної казначейської служби України у Корюківському районі, за адресою: 15300, 
Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Зарічна, 10/1 (вартість виконання робіт з 
оцінки – 1 955,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору на 
проведення оцінки об’єкта оренди);

ТОВ «Північна-експертна компанія» по об’єкту – частині будівлі гаража за-
гальною площею 129,6 м2, у тому числі: приміщенню гаража площею 59,6 м2 та 
приміщенню гаража автобусного площею 70,0 м2, що перебуває на балансі Ні-
жинського державного університету імені Миколи Гоголя, за адресою: 16600, 
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Кропив’янського, 2 (вартість виконання робіт з 
оцінки – 2 200,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору на 
проведення оцінки об’єкта оренди);

ФОП Волченкову О. С. по об’єкту – нежитлових приміщеннях площею 75,9 м2 
одноповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління 
статистики у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, 
вул. Шевченка, 85 (вартість виконання робіт з оцінки – 2100 грн, строк – 5 кален-
дарних днів від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди).

інформація 
рв фдму по вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 04.04.2016

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Земля і право» щодо визначення вартос-

ті об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 1-28 (9,8 м2), частина 
№ 1-26 (3,0 м2) загальною площею 12,8 м2 на 2-му поверсі двоповерхового адмін-
будинку, що перебувають на балансі Головного управління статистики у Вінницькій 
області, за адресою: 22300, Вінницька обл., Літинський р-н, смт Літин, вул. Леніна, 
29 з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 800,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Попову Аліну Аркаді-
ївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень 
№ 1-28 (9,8 м2), частина № 1-26 (3,0 м2) загальною площею 12,8 м2 на 2-му поверсі 
двоповерхового адмінбудинку, що перебувають на балансі Головного управління 
статистики у Вінницькій області, за адресою: 22300, Вінницька обл., Літинський р-н, 
смт Літин, вул. Леніна, 29 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг 
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 500,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Новікову Ларису 
Григоріївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих 
приміщень № 7 – № 9 загальною площею 18,9 м2 на першому поверсі 3-поверхового 
виробничого корпусу, що перебувають на балансі Виробничої філії «Вінницька 
картографічна фабрика» державного підприємства «Центр державного земель-
ного кадастру», за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 з метою продовження 
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість 
надання послуг з оцінки – 1 650,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Нікіфоренко Галину 
Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих 
приміщень № 12 (16,4 м2), № 13 (3,7 м2), № 14 (73,6 м2) загальною площею 93,7 м2 
на першому поверсі 3-поверхового виробничого корпусу, що перебувають на ба-
лансі Виробничої філії «Вінницька картографічна фабрика» державного підприєм-
ства «Центр державного земельного кадастру», за адресою: м. Вінниця, вул. 600-
річчя, 19 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 
календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 570,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Нікіфоренко Гали-
ну Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового 
вбудованого приміщення № 4 (5,0 м2) на 1-му поверсі 4-поверхового навчально-
го корпусу (літ. А), що перебуває на балансі Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище», 
за адресою: 21009, м.Вінниця, вул. Стрілецька, 5 з метою продовження дії догово-
ру оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання 
послуг з оцінки – 1 587,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Шуткевича Володи-
мира Євгеновича щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудо-
ваних приміщень № 23 – № 28 загальною площею 52,33 м2 у підвалі 5-поверхового 
гуртожитку № 2 (літ. Х), що перебувають на балансі Вінницького національного тех-
нічного університету, за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 
5 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 кален-
дарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 551,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Подільський центр судових експертиз» 
щодо визначення вартості об’єкта оренди – окремо розташованої 3-поверхової 
будівлі котельні (літ. Д) з прибудовами загальною площею 491,0 м2 та димової тру-
би, що перебувають на балансі Державного підприємства «Барський спиртовий 
комбінат», за адресою: 21001, м. Вінниця, вул. Брацлавська (Островського), 59 з 
метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 кален-
дарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 950,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Шевчук Ольгу 
Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового 
вбудованого приміщення технічного поверху площею 9,0 м2 12-поверхової адмі-
ністративної будівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики 
у Вінницькій області, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15 
з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 ка-
лендарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 760,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Петричко Людми-
лу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих 
приміщень № 1 (12,8 м2), № 2 (27,7 м2), № 3 (7,7 м2), № 4 (61,9 м2), № 5 (10,1 м2) 
загальною площею 120,2 м2 у підвалі триповерхової адміністративної будівлі, 
що перебувають на балансі Головного управління статистики у Вінницькій облас-
ті, за адресою: 23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Центральна, 5 з метою 
продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних 
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 820,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Шевчук Ольгу 
Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового 
вбудованого приміщення технічного поверху площею 3,0 м2 та частини даху пло-
щею 17,0 м2 дванадцятиповерхової адмінбудівлі з підвалом, що перебувають на 
балансі Головного управління статистики у Вінницькій області, за адресою: 21100, 
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15 з метою продовження дії договору орен-
ди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг 
з оцінки – 1 850,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Шумську Окса-
ну Іванівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих 
приміщень част. № 13 (1,6 м2), част. № 14 (13,8 м2) загальною площею 15,4 м2 на 
2-му поверсі 3-поверхової будівлі, що перебувають на балансі Вінницької дирекції 
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», за адресою: 
22600, Вінницька обл., м. Козятин, вул. Червоноармійська, 39 з метою продовження 
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість 
надання послуг з оцінки – 1 800,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Петричко Людмилу 
Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбу-
дованого приміщення вестибуля № І (3,0 м2) на першому поверсі одноповерхо-
вого адмінбудинку, що перебуває на балансі Управління Державної автомобільної 
інспекції УМВС України у Вінницькій області, за адресою: 24000, Вінницька обл., 
м. Могилів-Подільський, вул. Горького, 4 з метою продовження дії договору орен-
ди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг 
з оцінки – 1 850,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Шевчук Ольгу Ана-
толіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудова-
ного приміщення технічного поверху (1,0 м2) та частини даху площею 12,0 м2 два-
надцятиповерхової адмінбудівлі, що перебувають на балансі Головного управління 
статистики у Вінницькій області, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке 
шосе, 15 з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцін-
ки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 850,00 грн.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс: конкурсні пропозиції по-
даються в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою 
учасника конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 5 ка-
лендарних днів до дати проведення конкурсу.

конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день після публі-
кації цієї інформації в газеті «відомості приватизації» в приміщенні еконо-
містів з орендних відносин кев м. львова.

Телефон для довідок (0322) 55-74-80.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії такі до-

кументи:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ від 

15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендо-

давцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної влас-
ності», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.03.2013 за № 346/22878, 
а саме:

а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повно-
важення представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих 
документів; звiт про фiнансовi результати учасника конкурсу з урахуванням дебі-
торської i кредиторської заборгованості; довiдку вiд учасника конкурсу про те, що 
щодо нього не порушено справу про банкрутство;

б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: копiю документа, що посвiдчує 
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довiренiсть, видану 
представнику фiзичноi особи; посвідчену нотаріусом копію свідоцтва про реє-
страцію фізичноi особи як суб’єкта пiдприємницькоiї дiяльностi; витяг з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; декларацiю 
про доходи або завiрену в установленному порядку копiю звiту суб’єкта малого 
пiдприємництва – фiзичної особи – платника єдиного податку;

в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди – 
зобов’язання (пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення 
виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдатку), додатковi 
пропозицii до договору оренди; повiдомлення про засоби зв’язку з учасником  
конкурсу.

По об’єкту – нежитлових приміщеннях в будівлі № 40 (солдатської чайної) пло-
щею 180,6 м2 військового містечка № 4 за адресою: м. Львів, вул. Мечнікова, 16а 
переможцем конкурсу визнано ТОВ «Сфера» (під розміщення їдалень, буфетів, 
що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи).


