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ПрИВАТИЗоВАно ШЛЯХом ВИКУПУ 
ПіД роЗБИрАннЯ

миколаївська область
Терапевтичний корпус на 60 ліжок за адресою: Миколаївська обл., 

Новоодеський р-н, м. Нова Одеса, вул. Шкільна, 38а. Приватизовано юридич-
ною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 100 801,20 грн, 
у т. ч. ПДВ – 16 800,20 грн.

Чернівецька область
інформація 

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

лазні разом із земельною ділянкою, що перебувала  
на балансі ліквідованого ксП «Промінь»

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – 
лазня разом із земельною ділянкою, що перебувала на балансі ліквідованого 
КСП «Промінь».

Місцезнаходження об’єкта: вул. Мічуріна, 14, с. Гордівці Хотинського р-ну 
Чернівецької обл.

Відомості про об’єкт: не завершена будівництвом лазня розташована на 
околиці (в периферійній зоні) с. Гордівці Хотинського р-ну, у його західній час-
тині, на відстані 250 м від дороги загального користування, на території колиш-
ньої тваринницької ферми поруч з приміщенням свиноферми. Об’єкт являє со-
бою земельну ділянку з незначними ознаками виритої під фундамент траншеї 
(виконані земляні роботи). Об’єкт поріс бур’янами та чагарниками. Рік початку 
будівництва – 1989.

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, по межах будівельного 
майданчика огорожа відсутня. Об’єкт перебуває в незадовільному технічно-
му стані.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0224 га, ка-
дастровий № 7325081000:02:003:0310, для будівництва та обслуговування бу-
дівель закладів побутового обслуговування.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 10 302,00 грн (десять тисяч 
триста дві гривні 00 копійок), у т. ч.: вартість об’єкта незавершеного будівни-
цтва – 795,50 грн (сімсот дев’яносто п’ять гривень 50 копійок), вартість зе-
мельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, – 
9 506,50 грн (дев’ять тисяч п’ятсот шість гривень 50 копійок), ПДВ – 2 060,40 
грн (дві тисячі шістдесят гривень 40 копійок).

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 12 362,40 грн (дванад-
цять тисяч триста шістдесят дві гривні 40 копійок).

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію з правом 

зміни первісного призначення за умови дотримання вимог Земельного кодексу 
протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передавання об’єкта 
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою.

2. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, 
забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови 
об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.

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

4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця 
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згід-
но з чинним законодавством.

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

6. Подальше відчуження об’єкта та земельної ділянки, на якій розташований 
об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта неза-
вершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, 
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль 
за їх виконанням.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 1 236,24 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 05.08.2016 україн ською 
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (поча-
ток аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (за-
кінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку прове-
дення 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 додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української 
Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох ка-
лендарних 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 чи-
ном засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази над-
силання цих документів.

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

Кінцевий термін приймання заяв: 01.08.2016 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 об-
ласті за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для до-
відок 51-86-60.

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

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі під розбирання 

об’єкта незавершеного будівництва державної власності –  
молочно-тваринницької ферми на 200 голів великої рогатої  

худоби, що перебувала на балансі тов «олексіївське»  
(державну реєстрацію товариства припинено)

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – 
молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби, що пере-
бувала на балансі ТОВ «Олексіївське» (державну реєстрацію товариства при-
пинено).

Місцезнаходження об’єкта: вул. Б. Хмельницького, 21а, с. Новоолексіївка 
Сокирянського р-ну Чернівецької обл.

Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – молочно-
тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби розташована на око-
лиці с. Новоолексіївка, на відстані 100 м до дороги місцевого значення.

На будівельному майданчику розпочато будівництво:
1. Родильна на 25 корів з приміщенням для молодняка на 220 голів – не 

завершена будівництвом одноповерхова будівля Н-подібної форми. Частково 
змонтований фундамент правого та лівого блоку та стіни висотою близько 1,0 м. 
Технічний стан незадовільний.

2. Корівник на 200 голів – не завершена будівництвом будівля Н-подібної 
форми, що складається з двох дворядних корівників на 100 корів кожний, між 
якими знаходиться молочний блок. Змонтований фундамент, стіни, колони. 
На правому корпусі корівника змонтовані прогони. Технічний стан незадо-
вільний.

3. Кормоцех – не завершена будівництвом двоповерхова прямокутна бу-
дівля. Зведений фундамент, зроблена кладка стін, на 1-му поверсі змонто-
вані перемички, на 2-му поверсі не закінчена кладка стін. Технічний стан не-
задовільний.

4. Санпропускник на 15 осіб – зведено фундамент, виконана кладка стін, 
внутрішні перегородки, змонтовано та накрито дах з шиферу. Внутрішні та зо-
внішні поверхні стін частково оштукатурені. Технічний стан незадовільний.

Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не охороняється, ого-
рожа відсутня.

На будівельному майданчику є придбані для об’єкта незавершеного будівни-
цтва матеріали, вироби, конструкції, завезені на майданчик і не використані для 
будівництва, зокрема залізобетонні балки – 2 шт., які розташовані біля кормо-
цеху. Балки тривалий час знаходилися на відкритому будівельному майданчику, 
тому використання їх за призначенням без технічних випробувань не можливе 
та економічно не доцільне. Технічний стан об’єкта незадовільний.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка сільськогосподарського 
призначення окремо не відведена. Орієнтовна площа земельної ділянки всьо-
го – 0,8459 га, у т.ч. під забудовою – 0,2620 га.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 34 558,00 грн 
(тридцять чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят вісім гривень 00 коп.), у т. ч.: не за-
вершених будівництвом будівель молочно-тваринницької ферми на 200 голів 
великої рогатої худоби – 33 748,00 грн (тридцять три тисячі сімсот сорок вісім 
гривень 00 коп.); матеріалів, виробів і конструкцій, завезених на будівельний 
майданчик для об’єкта незавершеного будівництва і не використаних для бу-
дівництва, – 810,00 грн (вісімсот десять гривень 00 коп.). ПДВ – 6 911,60 грн 
(шість тисяч дев’ятсот одинадцять гривень 60 коп.)

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 41 469,60 
грн (сорок одна тисяча чотириста шістдесят дев’ять гривень 60 коп.)

Умови продажу об’єкта приватизації:
1 Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва 

та привести земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, в належний стан 
(провести рекультивацію) відповідно до вимог чинного законодавства протя-
гом 3 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавер-
шеного будівництва.

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

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

4. Подальше використання земельної ділянки після розбирання об’єкта не-
завершеного будівництва покупець визначає самостійно відповідно до цільового 
призначення згідно з вимогами чинного законодавства України.

5. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише 
за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених дого-
вором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, 
який здійснює контроль за їх виконанням.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 4 146,96 грн, що становить 10 % від початкової 

ціни об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одер-
жувач – 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 05.08.2016 українською 
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (поча-
ток аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (за-
кінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку прове-
дення 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 додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української 
Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох ка-
лендарних 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 чи-
ном засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази над-
силання цих документів.

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

Кінцевий термін приймання заяв – 01.08.2016 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 об-
ласті за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для до-
відок 51-86-60.

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

Чернігівська область
інформація 

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

1. Назва об’єкта: незавершене будівництво одноквартирного житло-
вого будинку з господарською будівлею.

Адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р-н, смт Парафіївка, пров. Короленка, 1.
Балансоутримувач: ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ».
Відомості про об’єкт: будинок одноповерховий, одноквартирний, чотири-

кімнатний, з мансардою загальною проектною площею 223,5 м2, у тому числі 
підвальне приміщення площею 100,0 м2. Фундамент з бетонних блоків, стіни 
з червоної керамічної цегли, закладені віконні бетонні перемички, перекриття 
із залізобетонних плит. Наведені крокви даху, який частково вкритий шифе-
ром. Будівельна готовність об’єкта – 30,8 %. Господарська будівля має роз-

на колегії фонду державного  
майна україни

7 липня 2016 року відбулося засідання колегії фонду держав-
ного майна україни (далі – фонд) за головуванням його керівника 
і. білоуса. На засіданні були присутні члени колегії, керівники струк-
турних підрозділів апарату Фонду та керівники РВ Фонду.

До порядку денного колегії були включені такі питання:

1.  h Про результати активізації малої приватизації у і півріччі 
2016 року (доповідач – а. гайдуцький, заступник Голови Фонду).

2.  h Про результати аналізу Звіту рахункової палати україни про 
роботу фонду державного майна україни, хід та результати 
виконання державної програми приватизації у 2015 році (до
повідач – л. салінська, заступник директора Департаменту кому
ні каційного забезпечення, роботи із ВРУ та розпорядження держав
ним майном).

3.  h Про нову концепцію позиціонування фонду державного майна 
україни (доповідач – а. гайдуцький, заступник Голови Фонду).

4.  h Про результати моніторингу за виконанням умов договорів 
купівлі-продажу об’єктів приватизації, здійсненого держав-
ними органами приватизації протягом 2015 року  (доповідач – 
Є. босенко, заступник директора Департаменту внутрішнього ау
диту та контролю).

5. h  Про звіт регіонального відділення фонду державного май-
на україни по рівненській області щодо стану зміцнення 
фінансово-бюджетної дисципліни у 2015 році та 3 місяці 2016 
року (доповідач – в. іванов, начальник РВ Фонду по Рівненській 
області).

6.  h Про затвердження орієнтовного плану роботи колегії фонду 
на II півріччя 2016 року (доповідач – о. настасенко, директор 
Департаменту забезпечення діяльності Фонду).

7.  h Про стан виконання актів та доручень Президента україни та 
кабінету міністрів україни з питань реалізації державної кадро-
вої політики. стан впровадження Закону україни «Про державну 
службу»  (доповідач – о. настасенко, директор Департаменту за
безпечення діяльності Фонду).
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управління продажу об’єктів малої приватизації,  
т. 200-42-32

проДаж об’єктів групи ж

дніПроПетровська область
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта 
приватизації – дитячий комбінат № 2 (63) (недіючий)

Назва об’єкта: дитячий комбінат № 2 (63) (недіючий).
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Південний, 9.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191000, ПАТ «Південний гір-

ничо-збагачувальний комбінат» за адресою: 50026, Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг.

Призначення об’єкта: організація дозвілля дітей.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта входить: цегляна 

двоповерхова нежитлова будівля дитячого закладу літ. А-2 загальною площею 
547,3 м2, цегляна господарська будівля літ. Ж загальною площею 77,2 м2., І – 
басейн, ІІ – вимощення, № 1-3 – огорожа. Земельна ділянка під об’єкт окремо 
не відводилась. Рік введення в експлуатацію – 1958. Потребує проведення ка-
пітального ремонту, посилення та відновлення експлуатаційних властивостей. 
Основні комунікації в незадовільному стані.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 780 534,00 грн, ПДВ – 156 106,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 936 640,80 грн.
Умови продажу: використовувати за призначенням; можливе перепрофілю-

вання об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства України з питань ор-
ганізації дозвілля дітей; забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх 
технічних, санітарних, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та до-
тримання 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, встановле-
ному чинним законодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації 
можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначе-
них договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу прива-
тизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується 
ФДМУ; покупець сплачує нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням догово-
ру купівлі; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нота-
ріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта 
приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у три-
денний термін за актом передачі.

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

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

чення 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 93 664,08 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: «Попередня 
сплата 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 93 664,08 грн»).

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

аукціон в електронній формі буде проведено Пат державна акціо-
нерна компанія «національна мережа аукціонних центрів» в особі філії 
«дніпропетровський аукціонний центр» (http://nmac.net.ua) 4 серпня 
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 ве-
ресня 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 за-
яви, подаються в електронному вигляді на сайті ПАТ Державна акціонерна ком-
панія «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 Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» 
(49044, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 18б, офіс 10) 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 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 розташу-
вання.

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській 
області 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.

Черкаська область
інформація 

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

Назва об’єкта: медпункт з обладнанням.
Адреса об’єкта: вул. Кар’єрна, 23, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Балансоутримувач: ТОВ «Тальнівський щебзавод», код за ЄДРПОУ 

01375038.
Адреса балансоутримувача: вул. Кар’єрна, 1, м. Тальне, Черкаська обл., 

20400.
Відомості про об’єкт: частина приміщень (№ 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 

1-8) загальною площею 69,5 м2 (літ. А) розташовані в одноповерховій, окремо 
розташованій будівлі, мають окремий вхід. Рік побудови – 1960. До будівлі під-
ведені, але відключені заводські мережі водопостачання, опалення, каналіза-
ції. Об’єкт не використовується за призначенням. Загальний фізичний знос – 
40,35 %, санітарно-технічний стан задовільний.

Обладнання в кількості 13 одиниць: апарат УВЧ – 1989 рік, зуболікувальне 
крісло – 1963 року, апарат УВЧ 66 – 1964 року, опромінювач комбінований КС-
04 (2 од.) – 1973 року, апарат СНІМ-1 – 1972 року, інгалятор АЦ-1 – 1973 року, 

апарат УВЧ-30 – 1973 року, апарат Достваля – 1977 року, бормашина БЗС-30-2 – 
1985 року, помост для штанг (2 од.) – 1988 року, тренажер-змійовик – 1986 року, 
килимове покриття – 1979 року. Обладнання в неробочому стані.

Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 48 899,00 грн, ПДВ – 9 779,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 58 678,80 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності; покупець повинен здій-

снювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати 
дотримання санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законо-
давства, правил пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України.

Питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішу-
ватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підпи-
сання акта приймання-передання об’єкта. Сплата ціни продажу за об’єкт при-
ватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального 
посвідчення договору купівлі-продажу; засоби платежу – грошові кошти; поку-
пець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) 
від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.

Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час роз-
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007, 
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, 
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.

Грошові кошти в розмірі 5 867,88 грн, що становить 10 % від початкової 
ціни об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по 
Черкаській області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, 
банк Державна казначейська служба України.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 1 серпня 2016 року.
аукціон в електронній формі буде проведено Пат державна акці-

онерна компанія «національна мережа аукціонних центрів», філією 
«Черкаський аукціонний центр» 5 серпня 2016 року, час початку внесення 
цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення 
цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.

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

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до за-
яви, подаються в електронному вигляді до ПАТ Державної акціонерної компанії 
«Національна мережа аукціонних центрів» на електронну адресу: htpp:// www.
nmac.net.ua Філії «Черкаський аукціонний центр».

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціо-
ну зобов’язані надіслати на адресу Філії «Черкаський аукціонний центр» ПАТ 
Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» 
(18000, м. Черкаси, вул. Благовісна, 213) оригінали заяви на участь в аукціоні 
у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є до-
датками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповід-
но 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 
17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 
червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом мож-
на в робочі дні за місцем його розташування з 10.00 до 16.00 за сприяння РВ 
ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію можна отримати за теле-
фоном (0472) 37-26-61.

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

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській облас-
ті за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404, 
тел. (0472) 37-26-61.

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній  

формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: клуб з обладнанням.
Адреса об’єкта: вул. Кар’єрна, 1а, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Балансоутримувач: ТОВ «Тальнівський щебзавод», код за ЄДРПОУ 

01375038.
Адреса балансоутримувача: вул. Кар’єрна, 1, м. Тальне, Черкаська обл., 

20400.
Відомості про об’єкт: об’єкт – одноповерхова цегляна будівля (літ. А) за-

гальною площею 210,6 м2 примикає до 2-поверхової будівлі контори ТОВ 
«Тальнівський щебзавод». Рік будівництва – 1956. Має 4 входи-виходи. До скла-
ду об’єкта входять: приміщення № 7 площею 185,7 м2, приміщення № 9 площею 
12,4 м2, приміщення № 8 площею 12,5 м2. Об’єкт не використовується за при-
значенням. Загальний фізичний знос – 38,97 %, санітарно-технічний стан задо-
вільний. Об’єкт розташований на території ТОВ «Тальнівський щебзавод».

Обладнання в кількості 16 одиниць: підсилювач «Родіна-І» 1980 року, баян 
«Ростов» 1977 року, підсилювач УЕМІ (2 од.) 1985 року, саксофон з набором 
1979 року, електрогітара БАС 1985 року, установка ударна 1985 року, підсилю-
вач УА-4 1985 року, електроніка 11 1985 року, магнітофон «Комета» 1985 року, 
телевізор «Електрон» 1986, підсилювач Арта 1986 року, електробаян «Мечта-2» 
1990 року, підсилювач 1990 року, підсилювач Том-1201 1990 року, магнітофон 
«Соната» 1980 року. Обладнання в неробочому стані.

Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 138 141,00 грн, ПДВ – 27 628,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 165 769,20 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності; покупець повинен здійсню-

вати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати до-
тримання санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодав-
ства, правил пожежної безпеки згідно чинного законодавства України.

Питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішу-
ватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підпи-
сання акта приймання-передання об’єкта. Сплата ціни продажу за об’єкт при-
ватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального 
посвідчення договору купівлі-продажу; засоби платежу – грошові кошти; поку-
пець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) 
від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.

Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час роз-
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007, 
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, 
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.

Грошові кошти в розмірі 16 576,92 грн, що становить 10 % від початкової 
ціни об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по 
Черкаській області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, 
банк Державна казначейська служба України.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 1 серпня 2016 
року.

аукціон в електронній формі буде проведено Пат державна акці-
онерна компанія «національна мережа аукціонних центрів», філією 

«Черкаський аукціонний центр» 5 серпня 2016 року, час початку внесення 
цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення 
цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.

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

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до за-
яви, подаються в електронному вигляді до ПАТ Державної акціонерної компанії 
«Національна мережа аукціонних центрів» на електронну адресу: htpp:// www.
nmac.net.ua Філії «Черкаський аукціонний центр».

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціо-
ну зобов’язані надіслати на адресу Філії «Черкаський аукціонний центр» ПАТ 
Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» 
(18000, м. Черкаси, вул. Благовісна, 213) оригінали заяви на участь в аукціоні 
у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є до-
датками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповід-
но 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 мож-
на в робочі дні за місцем його розташування з 10.00 до 16.00 за сприяння РВ 
ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію можна отримати за теле-
фоном (0472) 37-26-61.

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

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській облас-
ті за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404, 
тел. (0472) 37-26-61.

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній  

формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: лазня з обладнанням.
Адреса об’єкта: вул. Кар’єрна, 1б, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Балансоутримувач: ТОВ «Тальнівський щебзавод», код за ЄДРПОУ 

01375038.
Адреса балансоутримувача: вул. Кар’єрна, 1, м. Тальне, Черкаська обл., 

20400.
Інформація про об'єкт: об’єкт – одноповерхова цегляна будівля з ґанками 

(літ. З-І) загальною площею 260,6 м2. До складу будівлі входять: приміщення 
лазні площею 105,1 м2, рік будівництва – 1952 та приміщення душової-гарде-
робної площею 155,5 м2, рік будівництва – 1966. Об’єкт використовується 
за призначенням. Загальний фізичний знос – 29,65 %, санітарно-технічний 
стан задовільний. До будівлі підведені мережі електропостачання, водопос-
тачання, каналізації, центральне опалення. Об’єкт розташований на території 
ТОВ «Тальнівський щебзавод».

Обладнання: шафи для спецодягу – 28 шт., рік виробництва – 1974, фізич-
ний стан задовільний; пральна машина, рік виробництва – 1971, фізичний 
стан задовільний; пральна машина, рік виробництва – 1968, фізичний стан 
незадовільний.

Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 96 100,00 грн, ПДВ – 19 220,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 115 320,00 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності; покупець повинен здій-

снювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати 
дотримання санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законо-
давства, правил пожежної безпеки згідно чинного законодавства України.

Питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішу-
ватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підпи-
сання акта приймання-передання об’єкта. Сплата ціни продажу за об’єкт при-
ватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального 
посвідчення договору купівлі-продажу; засоби платежу – грошові кошти; поку-
пець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) 
від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.

Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час роз-
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007, 
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, 
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.

Грошові кошти в розмірі 11 532, 00 грн, що становить 10 % від початкової 
ціни об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по 
Черкаській області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, 
банк Державна казначейська служба України.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 1 серпня 2016 
року.

аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею 
«Перша універсальна біржа «україна» 5 серпня 2016 року, час початку 
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення 
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку прове-
дення 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 докумен-
тів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Товарної 
біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна» на електронну адресу http:// www.
birga-ukraine.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціо-
ну зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа 
«Україна» (03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86д) 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 відповід-
но 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 мож-
на в робочі дні за місцем його розташування з 10.00 до 16.00 за сприяння РВ 
ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію можна отримати за теле-
фоном (0472) 37-26-61.

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

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській облас-
ті за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404, 
тел. (0472) 37-26-61.

міри 5,2х15м, бутобетонний фундамент, стіни з керамічної цегли. Будівельна 
готовність – 10,1 %.

Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки – 0,15 га, када-
стровий номер 7421755700:01:001:0497, цільове призначення: для будівництва 
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, обмеження 
та обтяження не встановлені.

Початкова ціна об’єкта – 28 060,44 грн, у т. ч. ПДВ – 4 676,74 грн.
Умови продажу об’єкта: сплатити ціну продажу об’єкта протягом 30 днів з 

дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; прийняти об’єкт при-
ватизації протягом п’яти днів після сплати повної ціни продажу об’єкта згідно з 
актом приймання-передання; розібрати об’єкт та привести земельну ділянку 
у придатний для використання стан у термін 2 роки з моменту підписання акта 
приймання-передання; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони на-
вколишнього природного середовища під час розбирання об’єкта; подальше 
відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника 
об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-
продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює 
контроль за їх виконанням.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного 
відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 2 806,04 грн, що становить 10 % 

від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319026013304, 
одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код 14243893, банк одержувача – 
Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р 
№ 37187500900002, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, 
банк одержувача – ГУДКСУ у Чернігівській області, МФО 853592.

2. Назва об’єкта: незавершене будівництво одноквартирного житло-
вого будинку з господарською будівлею.

Адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р-н, смт Парафіївка, пров. Короленка, 7.
Балансоутримувач: ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ».
Відомості про об’єкт: будинок одноповерховий, одноквартирний, чотири-

кімнатний, з мансардою загальною проектною площею 223,5 м2, у т. ч. підвальне 
приміщення площею 100,0 м2. Фундамент з бетонних блоків, стіни з червоної 
керамічної цегли, закладені віконні бетонні перемички, перекриття із залізо-
бетонних плит. Дах та покрівля не виконані, є зруйновані елементи крокв’яної 
системи. Будівельна готовність об’єкта: 26,48 %. Господарська будівля має роз-
міри 5,2х15м, бутобетонний фундамент, стіни з керамічної цегли. Будівельна 
готовність об’єкта: 22, 7%.

Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки – 0,15 га, када-
стровий номер 7421755700:01:001:0500, цільове призначення: для будівництва 
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, обмеження 
та обтяження не встановлені.

Початкова ціна об’єкта – 26 252,98 грн, у т. ч. ПДВ – 4 375,50 грн.

Умови продажу об’єкта: сплатити ціну продажу об’єкта протягом 30 днів з 
дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; прийняти об’єкт при-
ватизації протягом п’яти днів після сплати повної ціни продажу об’єкта згідно з 
актом приймання-передання; розібрати об’єкт та привести земельну ділянку 
у придатний для використання стан в термін 2 роки з моменту підписання акта 
приймання-передання; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони на-
вколишнього природного середовища під час розбирання об’єкта; подальше 
відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника 
об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-
продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює 
контроль за їх виконанням.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного 
відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 2 625,3 грн, що становить 10 % 

від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319026013304, 
одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код 14243893, банк одержува-
ча – Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р 
№ 37187500900002, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код 
14243893, банк одержувача – ГУДКСУ у Чернігівській області, МФО 853592.

3. Назва об’єкта: незавершене будівництво одноквартирного житло-
вого будинку з господарською будівлею.

Адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р-н, смт Парафіївка, пров. Короленка, 9.
Балансоутримувач: ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ».
Відомості про об’єкт: будинок одноповерховий, одноквартирний, чотирикім-

натний, з мансардою загальною проектною площею 223,5 м2, в т. ч. підвальне 
приміщення площею 100,0 м2. Фундамент з бетонних блоків, стіни з червоної 
керамічної цегли, закладені віконні бетонні перемички, перекриття із залізобе-
тонних плит. Дах та покрівля не виконані. Будівельна готовність об’єкта: 26,3 %. 
Господарська будівля має розміри 5,2х15м, бутобетонний фундамент, стіни з 
керамічної цегли. Будівельна готовність: 18,5 %.

Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки – 0,15 га, када-
стровий номер 7421755700:01:001:0501, цільове призначення: для будівництва 
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, обмеження 
та обтяження не встановлені.

Початкова ціна об’єкта – 27 789,66 грн, у т. ч. ПДВ – 4 631,61 грн.
Умови продажу об’єкта: сплатити ціну продажу об’єкта протягом 30 днів з 

дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; прийняти об’єкт при-
ватизації протягом п’яти днів після сплати повної ціни продажу об’єкта згідно з 
актом приймання-передання; розібрати об’єкт та привести земельну ділянку 
у придатний для використання стан в термін 2 роки з моменту підписання акта 
приймання-передання; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони на-
вколишнього природного середовища під час розбирання об’єкта; подальше 

відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника 
об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-
продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює 
контроль за їх виконанням.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного 
відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 2 778,97 грн., що становить 10 % 

від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319026013304, 
одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код 14243893, банк одер-
жувача – Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вноситься на р/р 
№ 37187500900002, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код 
14243893, банк одержувача – ГУДКСУ у Чернігівській області, МФО 853592.

аукціон в електронній формі буде проведено українською універсаль-
ною біржею 5 серпня 2016 року, час початку внесення цінових пропозицій 
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій 
(закінчення аукціону) – 12.00.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 1 серпня 2016 року 
до 24.00.

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.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповід-
но 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.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до за-
яви, відповідно до згаданого Порядку, подаються в електронному вигляді до 
Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви, учасники аукці-
ону 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 документів, що є додатками 
до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати на Український універсальній біржі 

(м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37, сайт www.uub.com.ua) в РВ 
ФДМУ по Чернігівській області за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, 
кімн. 319, тел. 67-63-02, 3-й поверх, каб. 319, тел (0462) 67-63-02.
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Повідомлення 
про оприлюднення проекту наказу фонду державного майна україни 

«Про внесення змін у додаток 1 Положення про продаж єдиних 
майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією 

об’єктів приватизації віднесені до груп в, г»
Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регулятор-

ної політики у сфері господарської діяльності» повідомляється про оприлюд-
нення з 04 липня 2016 року на веб-сайті Фонду державного майна України 
проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін у до-
даток 1 до Положення про продаж єдиних майнових комплексів державних 
підприємств, які за класифікацією об’єктів приватизації віднесені до груп 
В, Г», з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних 
осіб та їх об’єднань.

Проект наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін у 
додаток 1 до Положення про продаж єдиних майнових комплексів державних 
підприємств, які за класифікацією об’єктів приватизації віднесені до груп В, 
Г» розроблено відповідно до частини третьої статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного майна», а також з метою приведення у відповід-
ність до вимог законодавства України.

Зауваження та пропозиції до проекту зазначеного наказу Фонду проси-
мо надсилати на адресу: 01601, м. Київ-133, вул. Кутузова, 18/9, Управління 
продажу об’єктів малої приватизації Департаменту приватизації Фонду дер-
жавного майна України. Адреса електронної пошти (e-mail): viki@spfu.gov.ua. 
Зауваження та пропозиції приймаються Фондом державного майна України 
протягом одного місяця від дати його оприлюднення.

ПояснЮвальна ЗаПиска 
до проекту наказу фонду державного майна україни «Про внесення 

змін у додаток 1 до Положення про продаж єдиних майнових 
комплексів державних підприємств, які за класифікацією  

об’єктів приватизації віднесені до груп в, г»
1. обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін 

у додаток 1 до Положення про продаж єдиних майнових комплексів дер-
жавних підприємств, які за класифікацією об’єктів приватизації віднесені 
до груп В, Г», затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 26 липня 2002 року № 1336, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 25 вересня 2002 року за № 784/7072 (зі змінами), розроблено 
відповідно до частини третьої статті 8 Закону України «Про приватизацію 
державного майна», а також з метою приведення у відповідність до вимог 
законодавства України.

2. мета і шляхи її досягнення
Головною метою прийняття проекту наказу Фонду державного майна 

«Про внесення змін у додаток 1 до Положення про продаж єдиних майнових 
комплексів державних підприємств, які за класифікацією об’єктів приватиза-
ції віднесені до груп В, Г» (далі – проект наказу) є приведення нормативно-
правових актів у відповідність до законодавства України.

3. Правові аспекти
У цій сфері правових відносин діє Закон України «Про приватизацію дер-

жавного майна». Реалізація проекту наказу не потребує внесення змін до 
чинних законодавчих актів та розроблення нових правових актів.

4. фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту наказу не потребує додаткових витрат з державно-

го бюджету.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект наказу підлягає затвердженню Антимонопольним комітетом, Націо-

нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку, погодженню Державною 
регуляторною службою та державній реєстрації в Міністерстві юстиції.

6. регіональний аспект
Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-

територіальних одиниць.
61. Запобігання дискримінації
У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
7. Запобігання корупції
У проекті наказу відсутні положення, які містять ризики вчинення коруп-

ційних правопорушень.
8. громадське обговорення
Проект наказу не потребує проведення консультацій з громадськістю.
9. Позиція соціальних партнерів
Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.
10. оцінка регуляторного впливу
Проект наказу є регуляторним актом.
101. вплив реалізації акта на ринок праці
Реалізація проекту наказу не має впливу на ринок праці і не передбачає 

залучення додаткових трудових ресурсів або їх скорочення.
11. Прогноз результатів
Прийняття проекту наказу дозволить привести нормативно-правові акти 

у відповідність до законодавства України та сприятиме удосконаленню про-
цедури підготовки до продажу об’єктів державної власності.

фонд державного майна україни

накаЗ
(проект)

Про внесення змін у додаток 1 до Положення про продаж єдиних 
майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією 

об’єктів приватизації віднесені до груп в, г
Відповідно до частини третьої статті 8 Закону України «Про приватиза-

цію державного майна», з метою приведення у відповідність до вимог зако-
нодавства України НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни у додаток 1 до Положення про продаж єдиних майнових 
комплексів державних підприємств, які за класифікацією об’єктів приватиза-
ції віднесені до груп В, Г, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 26 липня 2002 року № 1336, рішенням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 01 серпня 2002 року № 222, розпоряджен-
ням Антимонопольного комітету України від 26 липня 2002 року № 226-р, 
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2002 року за 
№ 784/7072 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 26 квітня 
2012 року № 588, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 26 квітня 2012 року № 592, розпорядження Антимонопольного 
комітету України від 26 квітня 2012 року № 255-р), виклавши додаток 1 до 
Положення у новій редакції, що додається.

2. Управлінню продажу об’єктів малої приватизації Департаменту прива-
тизації Фонду державного майна України подати цей наказ в установленому 
порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 

Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних 
обов’язків.

Додаток 1 
до Положення про продаж єдиних 

майнових комплексів державних 
підприємств, які за класифікацією 

об'єктів приватизації  
віднесені до груп В, Г   

(пункт 2.3)

Зразок

Реєстраційний № /
 

у ________________________________
(назва державного органу приватизації)

«___» ______________ 20___ року
             (дата реєстрації заяви)

Заява 
про участь в аукціоні, конкурсі

об’єкт

Об’єкт приватизації  __________________________________________________
                                             (найменування об’єкта приватизації груп В, Г)

            ____________________________________________________
 (поштовий індекс) (місцезнаходження відповідного об’єкта приватизації)

Підприємство, установа, організація, на балансі якого перебуває об’єкт 
приватизації

   ____________________________________________________
 (код за ЄДРПОУ) (повне найменування підприємства, установи, організації)

                ____________________________________________________
 (поштовий індекс) (місцезнаходження підприємства, установи, організації)

Земельна ділянка площею ______________, що знаходиться  ____________
_____________________________________________________________________

Завник
Юридична особа

____________________________________________________________________
(повне найменування заявника)

держава  ___________________________________________________________
                      (повне офіційне найменування держави, де зареєстрований заявник)

керівник  ___________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ 

фізична особа

____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові заявника)

громадянин(ка)   ___________________________________________________
                                         (повна офіційна назва держави або особа без громадянства)

            ____________________________________________________
 (поштовий індекс) (місцезнаходження або місце проживання заявника)

 
 Телефон Факс

Заявник або уповноважена

ним особа (представник)  _____________________________________________
                                                   (прізвище, ім’я, по батькові)     

Паспорт: серія ____, № __________ , виданий «____»  ___________ ______ року
______________________________________________________________________

(найменування органу, що видав паспорт)

спосіб приватизації об’єкта   _______________________________________
                                                                               (аукціон, в т.ч. за методом зниження ціни 

                                                                              та без оголошення ціни, конкурс)

документи

для всіх заявників

Заява на ___ арк. у 3 прим.

Документ, що посвідчує особу заявника або уповноважену ним особу 
(представника), його повноваження, на ___ арк. в 1 прим.

Перелік номерів  рахунків  у  банківських установах, з яких здійснюва-
тимуться розрахунки за придбаний  об’єкт, на ___ арк. в 1 прим.

Документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску за подан-
ня заяви, на ___ арк. в 1 прим.

Документ, що  підтверджує  внесення  грошових  коштів в розмірі  
10 %  початкової ціни об’єкта, на ___ арк. в 1прим.

Інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, 
в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, 
учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних влас-
ників (контролерів) (в довільній формі) на ___ арк. в 1 прим.

Інформація  щодо  осіб, які прямо чи опосередковано  контролюють  
заявника,  на ___ арк. в 1 прим.

для юридичної особи

Копії установчих документів (легалізовані та перекладені в установ-
леному порядку – для нерезидентів) (копія відповідного рішення 
органу місцевого самоврядування – для органів  місцевого само-
врядування), засвідчені нотаріально або посадовою особою відпо-
відного органу приватизації, на ___ арк. в 1 прим. 

Нотаріально засвідчена копія витягу з торговельного, банківського 
чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення (перекладе-
на та легалізована в установленому порядку – для нерезидентів) 
на ___ арк. в 1 прим.

Копія довідки про взяття на облік платника податків на ___ арк. в 
1 прим.

Рішення уповноваженого органу про участь в приватизації  на ___ 
арк. в 1 прим.

Документ щодо призначення керівника на ___ арк. в 1 прим.

Документ про розподіл статутного капіталу серед учасників (акціо-
нерів) на ___ арк. в 1 прим. Документ,  що  підтверджує  наявність та 
розмір частки держави Україна в статутному капіталі  та майні учас-
ника, на ___ арк. в 1 прим.

Інформація щодо зони реєстрації (про відсутність реєстрації в 
офшорній зоні чи країнах, включених FATF до списку країн, що не 
співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, (в довільній формі за підписом керівника) на ___ 
арк. в 1 прим.

Інформація про відсутність реєстрації  юридичної особи чи пов’язаної 
з нею особи в державі, визнаній Верховною Радою України держа-
вою – агресором  або про відсутність застосування до них санкцій 
відповідно до законодавства (в довільній формі за підписом керів-
ника) на ___ арк. в 1 прим.

Інформація про фінансово-майновий стан на ___ арк. в 1 прим. 

для фізичної особи (фізичної особи – підприємця)

Довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий 
стан і доходи (податкову декларацію) на ___ арк. в 1 прим.

Довідка органу доходів і зборів про доходи на підставі поданої де-
кларації платника єдиного податку (для фізичної особи – підприєм-
ця платника єдиного податку) на ___ арк. в 1 прим.

Інформація про відсутність у фізичної особи чи пов’язаної з нею 
особи громадянства держави, визнаної Верховною Радою України 
державою – агресором або про відсутність застосування до них 
санкцій відповідно до законодавства (в довільній формі) на ___ 
арк. в 1 прим.

Наявність документа  
позначити знаком            

Прийнято від заявника  
всього _______ арк.

______________________ М.П. ______________________ М.П.
(підпис заявника  

або уповноваженої  
ним особи)

заявника  
(для юридич

ної особи) 
(за наявності)

(підпис особи  
від державного органу  

приватизації)

органу 
приватизації

Вхідний № ____________

«___» ________20__ року «___» ________20__ року
(дата заповнення заяви) (дата прийняття заяви)

аналіЗ регуляторного вПливу 
проекту постанови кабінету міністрів україни «Про внесення  
змін у додаток 1 до Положення про продаж єдиних майнових 

комплексів державних підприємств, які за класифікацією  
об’єктів приватизації віднесені до груп в, г»

і. визначення проблеми
Проект наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін у 

додаток 1 до Положення про продаж єдиних майнових комплексів державних 
підприємств, які за класифікацією об’єктів приватизації віднесені до груп В, 
Г» (далі – проект наказу), розроблено відповідно до частини третьої статті 
8 Закону України «Про приватизацію державного майна», а також з метою 
приведення у відповідність до вимог законодавства України.

Це питання справляє вплив на:
Групи, на які проект наказу справляє вплив Так Ні

Громадяни Так
Держава Так
Суб’єкти господарювання державного сектору економіки, Ні
у тому числі суб’єкти малого підприємництва Ні

іі. цілі державного регулювання
Головною метою прийняття проекту наказу є приведення нормативно-

правового акта у відповідність до законодавства України.
ііі. визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
1. Визначення альтернативних способів

Види 
 альтернатив

Опис альтернатив

Альтернатива 1 Залишення без змін додатка 1 до Положення про продаж єдиних майнових комп-
лексів державних підприємств, які за класифікацією об’єктів приватизації відне-
сені до груп В, Г (далі – Положення).

Альтернатива 2 Внесення змін у додаток 1 до Положення.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Види  
альтернатив Вигоди Витрати

Альтернатива 1 У разі залишення без змін регуляторного акта перелік документів, які 
подаються заявником до державного органу приватизації для участі 
в аукціоні, конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом 
аукціону, не відповідатиме вимогам частини третьої статті 8 Закону 
України «Про приватизацію державного майна» з урахуванням змін, 
внесених Законом України від 16 лютого 2016 року № 1005-VIII «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення про-
цесу приватизації».

Додаткові 
витрати 
відсутні

Альтернатива 2 Внесення змін у додаток 1 до Положення в частині доповнення 
переліку документів, які подаються заявником до державного 
органу приватизації для участі в аукціоні, конкурсі з відкритістю 
пропонування ціни за принципом аукціону, дасть змогу забезпечити 
дотримання вимог частини третьої статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного майна» з урахуванням змін, внесених 
Законом України від 16 лютого 2016 року № 1005-VIII «Про вне-
сення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу 
приватизації».

Додаткові 
витрати 
відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Види  

альтернатив Вигоди Витрати

Альтернатива 1 Залишення регуляторного акта без змін спричинить постійне звер-
тання уваги заявників до вимог статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного майна» з урахуванням змін, внесених Законом 
України від 16 лютого 2016 року № 1005-VIII «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації», 
щодо необхідності додаткового подання документів під час участі у 
приватизації об’єкта державної власності.

Додаткові 
витрати 
відсутні

Альтернатива 2 Внесення змін у додаток 1 до Положення врегулює повноту переліку 
документів, які подаються до державного органу приватизації та є 
необхідними для придбання єдиних майнових комплексів державних 
підприємств, які за класифікацією об’єктів приватизації віднесені 
до груп В, Г.

Додаткові 
витрати 
відсутні

іV. вибір найбільш оптимального альтернативного способу 
досягнення

Рейтинг резуль-
тативності (до-
сягнення цілей 

під час вирішення 
проблем)

Бал результа-
тивності (за 
чотирибаль-
ною систе-
мою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1 1 Залишення регуляторного акта без змін спричинить постійне 
звертання уваги заявників до вимог статті 8 Закону України 
«Про приватизацію державного майна» з урахуванням змін, 
внесених Законом України від 16 лютого 2016 року № 1005-VIII 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо вдоскона-
лення процесу приватизації», щодо необхідності додаткового 
подання документів під час участі у приватизації об’єкта дер-
жавної власності.

Альтернатива 2 4 Внесення змін у додаток 1 до Положення в частині доповнення 
його нормою обов’язкового подання додаткових документів до 
заяви про участь в аукціоні, конкурсі дасть змогу забезпечи-
ти дотримання вимог частини третьої статті 8 Закону України 
«Про приватизацію державного майна» з урахуванням змін, 
внесених Законом України від 16 лютого 2016 року № 1005-VIII 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо вдоско-
налення процесу приватизації», та врегулює повноту переліку 
документів, які подаються до державного органу приватизації та 
є необхідними для придбання єдиних майнових комплексів дер-
жавних підприємств, які за класифікацією об’єктів приватизації 
віднесені до груп В, Г.

Рейтинг 
результативності

Вигоди 
(підсумок)

Витрати 
(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у 
рейтингу

Альтернатива 1 Вигоди
відсутні

Витрати
відсутні

Додаток 1 до Положення не відповідає вимогам части-
ни третьої статті 8 Закону України «Про приватизацію 
державного майна» з урахуванням змін, внесених Зако-
ном України від 16 лютого 2016 року № 1005-VIII «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо вдоско-
налення процесу приватизації».

Альтернатива 2 Є найбільш 
оптималь-

ною

Витрати
відсутні

Дозволяє привести додаток 1 до Положення у відпо-
відність до вимог законодавства України та визначити 
повний перелік документів, необхідних для участі у 
приватизації об’єкта державної власності.

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/при-
чини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх 
чинників на дію запропо-
нованого регуляторно-

го акта

Альтернатива 1 Положення не відповідатиме вимогам частини третьої 
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 
майна».

Х

Альтернатива 2 Дозволить привести Положення у відповідність до ви-
мог законодавства України з питань приватизації.

Ризик відсутній

V. механізми та заходи, які забезпечать розв’язання зазначених 
проблем

Для досягнення зазначеної цілі Фондом державного майна України роз-
роблено проект наказу, яким передбачається внести зміни у додаток 1 до 
Положення про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, 
які за класифікацією об’єктів приватизації віднесені до груп В, Г».

VI. оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресур-
сів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи міс-
цевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні про-
ваджувати або виконувати ці вимоги

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.
Реалізація проекту наказу не потребуватиме додаткових витрат із 

Державного бюджету України.
Запровадження зазначеного проекту наказу забезпечить високу віро-

гідність досягнення поставлених цілей.
VII. обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного 

акта
Строк дії регуляторного акта необмежений у часі. Разом з тим він може 

змінюватися з урахуванням майбутніх змін до законодавства, що вплива-
тимуть на цей акт.

VIII. визначення показників результативності дії регуляторно-
го акта

Основними показниками результативності регуляторного акта визна-
чено:

кількість юридичних або фізичних осіб, які подали до державних органів 
заяви про участь в аукціоні, конкурсі (шт.);

кількість проданих єдиних майнових комплексів державних підприємств 
груп В, Г (шт.);

надходження коштів до державного бюджету від продажу єдиних майно-
вих комплексів державних підприємств груп В, Г (тис. грн).

IX. визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 
відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено 
після набрання чинності цим актом, але не пізніше дня, з якого починається 
проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде про-
ведено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з 
дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки, по-
чинаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результатив-
ності цього акта.

Для проведення відстеження результативності регуляторного акта будуть 
використовуватися показники, наведені у попередньому розділі.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися 
Фондом державного майна України.

оприлюДнення  проекту  регуляторного  акта  та  віДстеження  регуляторного  впливу
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донецька область
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки
Визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної пла-

ти з метою продовження договору оренди.
�  1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення пло-

щею 16,8 м2 другого поверху будівлі. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: ВП «Шахта ім. Ф. Е. Дзержинського» ДП «Дзержинськвугілля» 
(код за ЄДРПОУ 33839013). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька 
обл., м. Торецьк, вул. Грушевського, 2. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ 
по Донецькій області, телефон/телефакс (057)7041736, електронна адреса: 
fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – Громадянин України, помічник – кон-
сультанта народного депутата України восьмого скликання Шкірі І. М. – Шапран 
С. М. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: розмір збитків, що призвели до завдання майно-
вої шкоди державі за встановленим фактом ліквідації без доз волу орендо-
давця, орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу про-
мислового залізничного транспорту дват «димитро вугілля вантажтранс», 
переданого в оренду тов «димитров вантажтранс». Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Димитроввантажтранс». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: 85323, Донецька обл., м. Димитров, вул. Соборна (Ватутіна), 51. 
Мета проведення оцінки: визначення розміру збитків відповідно до вимог пунк-

тів 103-110 Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.03 
№ 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1033). 
Замовник та платник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, теле-
фон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Наявність 
об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна) – 31.03.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого примі-
щення площею 1,0 м2 третього поверху будівлі поста ец станції Шпічкіне 
(реєстровий № 01074957.68.ааавад466). Найменування балансоутриму-
вача об’єкта оцінки: Структурний підрозділ «Слов’янське будівельно-монтажне 
експлуатаційне управління» Регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ 
«Українська залізниця» (код за ЄДРПОУ 40150216/763). Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Усурійська, 4а. Мета про-
ведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник по-
слуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057)704-17-
36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ТОВ «ЛОКО 
ДІДЖІТАЛ». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2016.

� 4. Назва об’єкта оцінки: частини вбудованих виробничих приміщень 
площею 77,71 м2 та вбудоване офісне приміщення площею 15,7 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85310, Донецька обл., м. Родинське, 
вул. Степна, 1. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс 

(057)704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – 
ТОВ «ДОНВУГЛДЕКОН». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2016.

� 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею 
21,7 м2 та частина приміщення фрезерної майстерні площею 118,3 м2 
будівлі механічних майстерень (реєстровий № 02542064.1.Штнонд003). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84331, Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Ювілейна, 62. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс 
(057) 704-17-36, електронна адреса fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ПП 
«Східпромтехнологія». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016.

�  6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення пло-
щею 34,0 м2 першого поверху у прибудові до гуртожитку (реєстровий 
№ 05464997.23.ЧсаПдШ006). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька 
обл., м. Покровськ, вул. Горького, 53. Мета проведення оцінки: визначення вар-
тості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовжен-
ня договору оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, 
телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net.

Платник робіт з оцінки – ПП «Діана». Наявність об’єктів, що містять дер-
жавну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
30.06.2016.

� 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщен-
ня площею 8,0 м2 та частина даху площею 5,0 м2 будівлі навчального кор-

конкурси з віДбору суб’єктів оціночної Діяльності

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

аПарат фдму
інформація 

про оголошення конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності

� Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій приватного акціонерно-
го товариства (Прат) «ПреЗидент-готель» у кількості 94 337 411 штук, 
що становить 100 % статутного капіталу товариства. Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: ПрАТ «ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: 01601, м. Київ, вул. Госпітальна, 12; тел. (044) 256-30-56, тел./
факс (044) 256-30-57. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу 
пакета акцій на аукціоні за грошові кошти. Телефон замовника конкурсу (044) 
285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса 
замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. 

Види економічної діяльності (коди КВЕД) ПрАТ «ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ»: 
надан ня в оренду і експлуатацію власного майна невиробничого призначення.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні за-
соби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 
інвестиції) згідно з обліком ПрАТ «ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ», од.: основних засо-
бів – 22 899; об’єктів незавершених капітальних інвестицій – 3; нематеріальних 
активів – 51. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ПрАТ «ПРЕЗИДЕНТ-
ГОТЕЛЬ», тис. грн: 94 337,411. Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, дов-
гострокових фінансових інвестицій станом на 31.03.2016, тис. грн: основних 
засобів – 90 299,00; об’єктів незавершених капітальних інвестицій – 841,00; 
нематеріальних активів – 775,00.

Кількість земельних ділянок: 2. Розмір земельних ділянок, усього: 2,4668 
га. Місце розташування земельних ділянок: Печерський район м. Києва. 
Цільове призначення земельних ділянок: експлуатація та обслуговування го-
тельного комплексу.

Правовий режим земельних ділянок: право постійного користуван-
ня. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: 340 310,875. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-

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

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

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповід-
но до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо 
вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двіс-
ті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чин-
ного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено прова-
дження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка 
цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нема-
теріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», 
спеціалізацією 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних папе-
рів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелек-
туальної власності)».

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

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладе-
ні у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її скла-
дання, 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 оці-
ночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які бу-
дуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку 
майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 
2 – 4 до Положення формами.

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

Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки – 45 000,00 гривень.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом по-

штового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпо-
середньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна 
України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 21 липня 2016 р.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку яко-

го подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, 
який подає заяву.

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

м. київ, вул. кутузова, 18/9, кімн. 303) 27 липня 2016 р. о 14.00.

інформація 
про оголошення конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності
� Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка площею 1,0 га, що обліковуєть-

ся на балансі Квартирно-експлуатаційного відділу м. Рівне (витяг із Державного 
земельного кадастру про земельну ділянку НВ-5601228042014 від 27.11.2014, 
кадастровий номер 5610100000:01:015:0169). Найменування балансоутримува-
ча об’єкта оцінки: Квартирно-експлуатаційний відділ м. Рівне. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Бахараєва, 6 – вул. Кіквідзе, 64. Мета проведен-
ня оцінки: проведення процедури організації будівництва житла для військо-
вослужбовців та членів їх сімей. Телефон замовника конкурсу (036) 63-00-57. 
Телефакс замовника конкурсу (036) 63-00-57. Електронна адреса замовника 
конкурсу: sekretarKEV@i.ua. 

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необорот-
ні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, 
од.: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн: –.

Кількість земельних ділянок: 1. Розмір земельних ділянок, усього: 1,0 га. 
Місце розташування земельних ділянок: м. Рівне, вул. Бахараєва, 6 – вул. 
Кіквідзе, 64. Цільове призначення земельних ділянок: –. Правовий режим зе-
мельних ділянок: постійне користування (витяг із Державного земельного ка-
дастру про земельну ділянку НВ-5601228042014 від 27.11.2014, кадастровий 
номер 5610100000:01:015:0169). Нормативна грошова оцінка земельних ді-
лянок, тис. грн: –.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відпо-

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

Замовник та платник послуг з оцінки – Квартирно-експлуатаційний від-
діл м. Рівне.

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповід-
но до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо 
вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двіс-
ті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної 
діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про 
оцінку земель».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфі-
каційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний 
стаж професійної діяльності: не менше 5 років (для проведення експертної гро-
шової оцінки земельних ділянок).

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладе-
ні у розділі IV Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її скла-
дання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, 
IV та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть 
залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок 
та підписання звіту про оцінку експертної грошової оцінки земельної ділянки, 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до 
Положення формами.

Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки – 6 000,00 гривень.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: земельна ділянка на праві влас-

ності як окремий об’єкт оцінки або у складі об’єкта оцінки.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом по-

штового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпо-
середньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна 
України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 21 липня 2016 р.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оці-
ночної 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 (044) 200-36-36.
конкурс відбудеться у фонді державного майна україни (01133, 

м. київ, вул. кутузова, 18/9, кімн. 303) 27 липня 2016 р. о 14.00.

інформація 
про оголошення конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності
� Назва об’єкта оцінки: об’єкт оренди – державне нерухоме майно 

загальною площею 5 272,0 м2 (корпус № 1, перший поверх – 3 356,0 м2, 
підвал – 1 961,0 м2), що обліковується на балансі Державного підприємства 
заводу «Арсенал». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: дер-
жавне підприємство завод «Арсенал». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Київ, вул. Московська, 8; тел.: (044) 253-13-34, (044) 253-14-00. Мета про-
ведення оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна 
адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. 

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, 
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. 
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвес-
тиції) згідно з обліком, од.: перший поверх корпусу, підвал. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість нематеріаль-
них активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) – 
балансова залишкова вартість першого поверху корпусу та підвалу (загаль-
ною площею 5 272,0 м2) станом на 01.06.2016, тис. грн: 461,062.

Кількість земельних ділянок: –. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце 
розташування земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних діля-
нок: –. Правовий режим земельних ділянок: –. Нормативна грошова оцінка 
земельних ділянок, тис. грн: –.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-

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

Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133, 
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).

Платник послуг з оцінки – товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ 
«ФІН ЕКСПЕРТ ПРОДЖЕКТ».

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповід-
но до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо 
вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двіс-
ті) тисяч гривень.

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

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися квалі-
фікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загаль-
ний стаж професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих 
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та 
майнових прав на них).

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

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель, 
зокрема, виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.

Строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом по-

штового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпо-
середньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна 
України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 21 липня 2016 р.

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

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

м. київ, вул. кутузова, 18/9, кімн. 303) 27 липня 2016 р. о 14.00.

львівська область
інформація 

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

присвоєння кадастрового номера земельній ділянці
Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під 

об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера (проведення ро-
біт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).

Дані про об’єкт землеустрою.
Об’єкт – земельна ділянка, на якій розташований об’єкт групи д – 

плавальний басейн, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н, 
с. Звенигород, площа, Звенигород, 1461, під об’єктом окремо не виділялась. 
Балансоутримувач – відсутній.

розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення 
робіт із землеустрою.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 13.08.2009 
№ 1287 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що 
підлягають приватизації та виключення з переліку».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення ро-
біт із землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння 
кадастрового номера земельній ділянці; документ що підтверджує встанов-
лення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх меж-
овими знаками.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по 
Львівській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на яко-
му, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору вико-
навців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведен-
ня конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та 
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних до
кументів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (від-
повідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із 
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420); копія доку-
мента, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних 
осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмов-
ляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника подат-
ків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і ма-
ють відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про 
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юри-
дичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента 
вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеу-
строю; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності);  

проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид 
документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік ви-
хідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які бу-
дуть представлені за результатами виконаних робіт; копії спеціального дозволу 
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, або відповід-
них допусків до державної таємниці (за необхідності); згода на обробку персо-
нальних даних (додаток 4) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на 
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуван-
ням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в ка-
лендарних днях.

Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по 
Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 
5. Кінцевий термін подання конкурсної документації – 01.08.2016 включно.

конкурс відбудеться в регіональному відділенні фдму по львівській 
області 10 серпня 2016 р. о 12.00 за адресою: м. львів, вул. січових 
стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 4.

Телефон для довідок (032) 255- 38-55.

Черкаська область
інформація 

про повторне оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт 
із землеустрою для підготовки до продажу земельної ділянки 

державної власності, на якій розташований об’єкт  
незавершеного будівництва, що підлягає приватизації

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із зем-
леустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, 
погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому по-
рядку, отримання позитивного висновку державної експертизи документації із 
землеустрою (у разі необхідності її проведення), отримання витягу з Державного 
земельного кадастру про земельну ділянку, підготовка інших матеріалів та доку-
ментів, необхідних для продажу земельної ділянки.

Дані про об’єкт землеустрою: незавершене будівництво 176-квар-
тир ного житлового будинку за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, 
вул. Б. Хмельницького, 64а.

Рік початку будівництва – І квартал 1996 року, призупинено – у IV кварталі 
1996 року. Площа забудови – 758 м2. Виконані роботи з влаштування фундамен-
тів та стін підвалу, внутрішніх цегляних стін підвалу, монтаж залізобетонних плит 
перекриття над підвалом. Ступінь будівельної готовності – 2 %. орієнтовний 
розмір земельної ділянки – 0,55 га.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 20.07.2015 
№ 1001 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України 

від 20.10.2000 № 2176» (об’єкт повернутий в державну власність) та рішен-
ня Смілянської міської ради Черкаської області від 30.03.2016 № 15-34/VII 
«Про надання дозволу Регіональному відділенню ФДМУ по Черкаській об-
ласті на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
під об’єктом незавершеного будівництвом 176-квартирного житлового будинку 
по вул. Б. Хмельницького, 64а».

Умови конкурсу: претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ 
ФДМУ по Черкаській області конкурсну документацію в запечатаному конвер
ті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору 
виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати прове-
дення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом 
та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних 
документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (до-
даток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, 
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що за-
свідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників 
податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від при-
йняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили 
про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у пас-
порті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому 
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії 
документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановле-
ним чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова ін-
формація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання 
на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із 
землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які 
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені 
за результатами виконаних робіт; 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 ро-
біт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуван-
ням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в ка-
лендарних днях.

Останній день подання конкурсної документації – 04.08.2016.
конкурс відбудеться 12.08.2016 об 11.00 у рв фдму по Черкаській 

області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по 

Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 410; 
телефон для довідок (0472) 37-26-61.

конкурси  з  віДбору  розробників  Документації  із  землеустрою
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пусу (реєстровий № 26593428.6.фцПШло020). Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Донецька обл., Приморський р-н, м. Маріуполь, просп. Будівельників, 
129. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розра-
хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник 
послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 
704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ПрАТ 
«Київстар». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцін-
ки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2016.

� 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загаль-
ною площею 575,8 м2 першого поверху з ґанком будівлі (реєстровий 
№ 02070789.2.окмемл194). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 26, поверх(и) 1. Мета проведення оцінки: 
визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ 
по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: 
fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – Фізична особа – підприємець Тарасова 
Ірина Олексіївна. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016.

� 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщен-
ня площею 1,0 м2 першого поверху будівлі посту ец станції фенольна (ре-
єстровий № 01074957.68.ааавад513). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Донецька обл., м. Торецьк, смт Новгородське, вул. Зарічна, 19. Мета проведен-
ня оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру оренд-
ної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки – 
РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електро-
нна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ТОВ «ЛОКО ДІДЖІТАЛ». 
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2016.

� 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею 
1 250,5 м2 на 2 – 4 поверхах учбового корпусу № 3. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 1. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку роз-
міру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг 
з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, 
електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – Слов’янський 
педагогічний ліцей Слов’янської міської ради Донецької області. Наявність 
об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна) – 31.08.2016.

�  11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (реє-
стровий № 21560045.500.ааажжа170) загальною площею 19,6 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Лиман, вул. Ринкова, 6. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцін-
ки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електро-
нна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Краснолиманський 
комбікормовий завод». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016.

� 12. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого примі-
щення площею 10,0 м2 на відмітці 78,8 м та частина поверхні башенного 
копра багатоканального підйому скіпового ствола площею 30,0 м2. Місце-
зна ходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар. Мета проведення оцін-
ки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати 
з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ 
по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: 
fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ПрАТ «МТС Україна».

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням 

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом 
Фонду державного майна України № 2075 від 31.12.2015, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за №60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на під-
ставі 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 май-
на за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що 
відповідають об’єкту оцінки.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію 
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається:

з підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання 
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про прове-
дення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного 
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду 
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 
та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 2 до Положення).

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

новленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, пе-
редбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); 
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на про-
вадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається пре-
тендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додат-
ком 4 до Положення).

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

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61024, м. Харків, 
вул. Гуданова, 18, кабінет 408. Телефони для довідок (057)704-17-36, (066) 
988-91-12.

конкурс відбудеться 28 липня 2016 року о 10.00 в рв фдму по 
донецькій області за адресою: м. Харків, вул. гуданова, 18, кабінет 
408.

Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та 
організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області 
(кабінет 316) не пізніше, ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати прове-
дення конкурсу (включно). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцін-
ки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

ЗакарПатська область
IнформацIя 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення ( поз. 50, 51, 52, 53 

на плані) загальною площею 32,0 м2 на першому поверсі будівлі літ. 
а поліклінінки, лікарні літ. а, а

/

, д. Найменування балансоутримувача: ДУ 
«Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України 
по Закарпатській області», тел. (0312) 64-36-98). Місцезнаходження об’єкта: 
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 12. Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди.

Телефон замовника конкурсу: (0312) 61-38-83. Електронна адреса замов-
ника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ 
по Закарпатській області.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «Сакура фарм». Балансова залишкова вартість 
основних засобів станом на 31.03.2016: 25 877,00 грн. Правовий режим зе-
мельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка 
земельної ділянки: 66,16 грн/м2 станом на 04.11.2008. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 30.06.2016 (орієнтовна).

� 2. Назва об’єкта оцінки: металевий павільйон на території хімічно-
го факультету двнЗ «ужгородський національний університет» площею 
47,87 м2. Найменування балансоутримувача: ДВНЗ «Ужгородський національ-
ний університет», тел. (050) 623-29-25, (095) 607-03-70. Місцезнаходження 
об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Фединця, 53. Мета проведен-
ня незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору орен-
ди. Телефон замовника конкурсу: (0312) 61-38-83. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ 
ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Недзельський 
М. М. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користуван-
ня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 886,39 грн/м2 станом на 
08.02.2016. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (поз. 42, 
43, 44) першого поверху будівлі гуртожитку літ. г загальною площею 
87,3 м2. Найменування балансоутримувача: Закарпатський машинобудівний 
технікум, тел. ( 03134) 7-24-82. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., 
смт Дубове, вул. Гагаріна, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для продовження договору оренди.

Телефон замовника конкурсу: (0312) 61-38-83. Електронна адреса замов-
ника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ 
по Закарпатській області.

Платник робіт з оцінки: Дубівське споживче товариство тячівської рай-
споживспілки.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відпо-

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

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

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі ( учасників конкурсу) ви-
кладені 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 оці-
ночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які бу-
дуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку 
майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 
2 – 4 до Положення формами.

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конвер
ті і складається із:

підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну вико-
нання робіт (у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції в яких строк 
виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів. У відповід-
ності до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 максимальна ціна надання 
послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання 
переможця, визначена за результатами аналізу цін, що склалися у І кварталі 
2016 року в Україні, і становить: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька 
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщен-
ня) – 1 725,40 грн, окремо розташована будівля – 1 849,9 грн; документів щодо 
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).

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

Конкурсна документація подається на кожний об’єкт окремо. На конверті 
необхідно зробити помітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльнос-
ті», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь у 
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

конкурс відбудеться о 10 00 к. ч. у рв фдму по Закарпатській області 
(адреса: м. ужгород, вул. собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після 
дати опублікування цієї інформації в газеті «відомості приватизації».

Телефон для довідок: (0312) 61-38-83.

київська область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

№ 
з/п Назва об’єкта

Да
та

 о
ці

нк
и

Ви
д 

ва
рт

ос
ті

Платник Замовник

 Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Бетонований блок-майданчик площею 6,0 м2 на тери-

торії обсерваторії за адресою: Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, с. Лісники, що перебуває на ба-
лансі Національного університету ім. Т. Г. Шевченка 30

.0
6.

16
Ри

нк
ов

а ТОВ «Інтертелеком» РВ ФДМУ 
по Київській 
області

2 Частина асфальтованого майданчика площею 22,0 м2 
за адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Вокзальна, 
17, що перебуває на балансі ДП «Київпасервіс» 30

.0
6.

16
Ри

нк
ов

а ФОП Раченко РВ ФДМУ 
по Київській 
області

3 Нежитлове приміщення площею 32,4 м2 за адресою: 
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Лютіж, вул. Ле-
ніна, 64, що перебуває на балансі Київської обласної 
дирекції УДППЗ «Укрпошта» 30

.0
6.

16
Ри

нк
ов

а ПАТ «Державний ощад-
ний банк України»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

4 Асфальтований майданчик площею 400,0 м2 за адре-
сою: Київська обл., с. Гореничі, 21-й км, Житомирське 
шосе, що перебуває на балансі Ірпінського міжрайон-
ного управління водного господарства 30

.0
6.

16
Ри

нк
ов

а ФОП Плохий Г. П. РВ ФДМУ 
по Київській 
області

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
5 Частина приміщення № 1 площею 170,0 м2 будівлі 

Док-ангара «Східний» (інв. № 47504) за адресою: Ки-
ївська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль»

31
.0

7.
16

Ри
нк

ов
а

ПрАТ «Авіакомпанія 
«Міжнародні авіалінії 
України»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

6 Приміщення № 345 площею 21,8 м2 на 2-му поверсі 
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська 
обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бо-
риспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

31
.0

7.
16

Сп
ец

іа
ль

на ТОВ «Авіаційна компанія 
«Роза вітрів»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

7 Частина приміщення площею 1,0 м2 в фойє на-
вчального корпусу № 2 за адресою: Київська обл., 
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинсько-
го, 30, що перебуває на балансі ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди

30
.0

6.
16

Ри
нк

ов
а

Територіально відокрем-
лене безбалансове відді-
лення № 10026/0849 Фі-
лії Головного управління 
по м. Києву та Київській 
області Пат «Державний 
ощадний банк України

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

8 Частина твердого покриття площею 70,0 м2 для засобів 
перонної механізації (інв. № 47573) за адресою: Київ-
ська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль»

30
.0

6.
16

Ри
нк

ов
а

ТОВ «Аерохендлінг» РВ ФДМУ 
по Київській 
області

9 Частина приміщення № 2 площею 4,0 м2 на 1-му по-
версі пасажирського термінала «D» за адресою: Київ-
ська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль»

30
.0

6.
16

Сп
ец

іа
ль

на ФОП Лавренюк Євген 
Вікторович

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

Визначення вартості об’єкта для погодження розрахунку орендної плати 
(за заявою від сторонньої організації)

10 Нежитлове приміщення площею 1,0 м2 на 1-му поверсі 
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський 
шлях, буд. № 2, що перебуває на балансі Державного 
авіаційного підприємства «Україна» 31

.0
7.

16
Ри

нк
ов

а ДАП «Україна» ПАТ «Укрек-
сімбанк»

Учасникам конкурсу необхідно подати до РВ ФДМУ по Київській області 
конкурсну документацію, яка 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 № 60/28190 (далі – Положення), складається із:

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

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

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

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

конкурс відбудеться 28.07.2016 за адресою: м. київ, вул. симона 
Петлюри, 15 (рв фдму по київській області ) об 11.00, телефон для до-
відок 200-25-36.

львівська область
інформація 

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

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

щею 41,2 м2 на четвертому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Балансоутримувач: ДП ДІПМ 
«Містопроект». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного май-
на). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір зе-
мельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом орен-
ди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розта-
шування земельної ділянки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016 (орієнтовно). Платник робіт 
з оцінки – ДП МВС України «Інформ-Ресурси».

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 14, 16, 17, 
17а загальною площею 230,8 м2 на першому поверсі. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 112. Балансоутримувач: Львівська ди-
рекція УДППЗ «Укрпошта». Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору орен-
ди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного 
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір 
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом орен-
ди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 112. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ГО «Допоможи Фронту».

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

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинно-
го сертифіката суб’єктів 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 неру-
хомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, 
та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викла-
дені у розділі ІІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та по-
дання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформа-
ція щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента 
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті 
шляхом поштового відправлення або до відділу організаційно-документального 
забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має 
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних 
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях). На 
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності».

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

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

інформація 
рв фдму по львівській області про оголошення конкурсу  

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

будівництва разом із земельною ділянкою
� Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного – навчальний корпус 

(540 місць) разом із земельною ділянкою. Найменування балансоутри-
мувача об’єкта оцінки: відсутній (об’єкт повернений у державну власність). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Княжий 
Міст, вул. Я. Мудрого, 36. Телефон замовника конкурсу: (032) 255-38-55 (від-
діл приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкур-
су: lorelei_46@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою з ме-
тою продажу на аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.06.2016. 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: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3).

Відповідно до листа ФДМУ № 10-36-11307 від 15.06.2016 рекомендована 
максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися кон-
курсною комісією під час обрання переможця, – 5 673,8 грн.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинно-
го сертифіката суб’єктів 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 неру-
хомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, 
та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викла-
дені у розділі ІІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та по-
дання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформа-
ція щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента 
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом 
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпе-
чення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових 
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції 
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а 
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті необхідно зроби-
ти відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

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

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

версі адміністративної будівлі загальною площею 9,1 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Апеляційний суд Одеської області. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, 24а. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з 
метою укладення договору оренди. 0487315028, 0487315029 телефон замовни-
ка 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: дані відсутні. 
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвес-
тиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.: –. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавер-
шених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначаєть-
ся окремо за групами)– . Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплек-
сів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок).Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок). Нормативна грошова 
оцінка земельної(их) ділянки(ок). Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Адвокат Нікітінський 
Дмитро Михайлович (Інд. код 2714423113), тел.: 701-77-66, 067-485-64-40.

� 2. Назва об’єкта оцінки: облаштований майданчик врр – 2 загальною 
площею 58,0 м2 на території внутрішньооб’єктних доріг і площадок східної 
сторони. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підпри-
ємство «Морський торговельний порт «ЮЖНИЙ». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13. Мета проведення оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укла-
дення договору оренди. 0487315028, 0487315029 телефон 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: дані відсутні. 
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвес-
тиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається 
окремо за групами) – . Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплек-
сів, пакетів акцій, часток, паїв)– . Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок). Нормативна грошова 
оцінка земельної(их) ділянки(ок). Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Іноземне підприєм-
тсво «СЖС УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 14367709), тел.: 786-96-00.

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому 
поверсі будівлі головного корпусу гаража, інв. № 369, загальною площею 
2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприєм-
ство «Морський торговельний порт «ЮЖНИЙ». Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13. Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладен-
ня договору оренди. 0487315028, 0487315029 – телефон 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: дані відсутні. 
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу 
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(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами) – . Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів 
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, паке-
тів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього. Місце розташу-
вання земельної(их) ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок). 
Правовий режим земельної(их) ділянки(ок). Нормативна грошова оцінка 
земельної(их) ділянки(ок). Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.06.2016. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ 14282829), тел. 786-88-01.

� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в п’ятиповерховій бу-
дівлі (інв. № 1242) загальною площею 90,40 м2. Балансоутримувач об’єкта 
оцінки: ДП МОУ «Одеський проектний інститут». Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: м. Одеса, вул. Армійська, 18. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди. 0487315028, 0487315029 телефон 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: дані відсутні. 
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвес-
тиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів неза-
вершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (за-
значається окремо за групами). Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних май-
нових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок). Цільове призначен-
ня земельної(их) ділянки(ок). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок). 
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок). Наявність об’єктів, ві-
домості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна): 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з 
оцінки: ТОВ «ТПК – ЦЕНТР» (код за ЄДРПОУ 24731636), тел.: 0482-37-16-08.

� 5. Назва об’єкта оцінки: майданчик із залізобетонним покриттям 
загальною площею 5 929,00 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДП 
«Морський торговельний порт Усть – Дунайськ». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Одеська обл., м. Кілія, вул. Железнякова, 4. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою 
укладення договору оренди. 0487315028, 0487315029 – телефон 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: дані відсутні. 
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвес-
тиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначаєть-
ся окремо за групами). Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплек-
сів, пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок). Нормативна грошова 
оцінка земельної(их) ділянки(ок). Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Кілія – Лайн» 
(код за ЄДРПОУ 39289713), тел.: 048-759-75-00, 799-22-07.

� 6.Назва об’єкта оцінки: частина приміщення студентської столо-
вої на першому поверсі у гуртожитку № 4 загальною площею 85,9 м2. 
Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеський національний університет 
ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Довженка, 
5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахун-
ку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу 048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу 048-731-50-29, елек-
тронна адреса замовника конкурсу: info_51@ spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необо-
ротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвес-
тиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів неза-
вершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (за-
значається окремо за групами). Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних май-
нових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок). Цільове призначен-
ня земельної(их) ділянки(ок). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок). 
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок). Наявність об’єктів, відо-
мості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна): 17.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцін-
ки: фізична особа – підприємець Новак Світлана Степанівна (ідентифікаційний 
номер 2480408028), тел.: 097-410-64-97.

� 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гаражного боксу за-
гальною площею 27,8 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеський націо-
нальний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу 048- 731-50-28, телефакс замовника конкурсу 
048- 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу info_51@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, нео-
боротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані від-
сутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір ста-
тутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (за-
значається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, 
паїв). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засо-
бів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (зазначається окремо за групами). Кількість земельних ділянок (за-
значається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, 
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их) 
ділянки(ок), усього. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок). Цільове при-
значення земельної(их) ділянки(ок). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок). 
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок). Наявність об’єктів, ві-
домості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна): 17.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з 
оцінки: ТОВ «ЛЕКСУС» (Інд. код 31893765), тел.: 734-86-86, 743-24-44.

� 8. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина горища та частина 
даху загальною площею 11,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеський 
націо нальний економічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, вул. Гоголя,18. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартос-
ті об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу 048- 731-50-28, телефакс замовника конкурсу 048- 
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, нео-
боротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані від-
сутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір ста-
тутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (за-
значається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, 
паїв). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засо-
бів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (зазначається окремо за групами). Кількість земельних ділянок (за-
значається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, 
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их) 
ділянки(ок), усього. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок). Цільове при-
значення земельної(их) ділянки(ок). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок). 
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок). Наявність об’єктів, відо-
мості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводить-
ся оцінка майна): 17.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: 
ПрАТ «Київстар « (Інд. код 21673832), тел.: 067-343-79-67 Володимир, 734-01-
14, 771-24-00 Андрій, (067) 343-79-74, Тамара менеджер тел. 33-71-45.

� 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 1-му та на 2-му 
поверхах в будинку рсу загальною площею 153,7 м2. Балансоутримувач 
об’єкта оцінки: Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Мечникова, 132. Мета про-
ведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу 048- 
731-50-28, телефакс замовника конкурсу 048- 731-50-29, електронна адреса 
замовника конкурсу info_51@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні 
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти неза-
вершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з об-
ліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного 
капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних 
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних ін-
вестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за група-
ми). Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у 
тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, 
паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок). Правовий режим 
земельної(их) ділянки(ок). Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок). 

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцін-
ки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 17.06.2016. Інформація про осо-
бу – платника робіт з оцінки: ТОВ «УКР-МЕГАБАКС 2000» (Інд. код 30890412),  
тел.: 050-316-54-02, 066-270-69-70 Олександр Васильович.

� 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень будівлі га-
ража (літ. «б») загальною площею 170,0 м2. Балансоутримувач об’єкта 
оцінки: УДП по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних 
засобів «Укрінтеравтосервіс» в особі Філії «Укрінтрансавтосервіс-Одеса». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Одарія, 2. Мета проведен-
ня оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу  
048-731-50-28, телефакс замовника конкурсу 048- 731-50-29, електронна адре-
са замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, нео-
боротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані від-
сутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір ста-
тутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (за-
значається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, 
паїв). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засо-
бів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (зазначається окремо за групами). Кількість земельних ділянок (за-
значається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, 
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их) 
ділянки(ок), усього. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок). Цільове при-
значення земельної(их) ділянки(ок). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок). 
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок). Наявність об’єктів, ві-
домості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна): 17.06.2016. Інформація про особу – платника робіт 
з оцінки: фізична особа – підприємець Оганнісян Врам Льоваєвич (Інд. код 
2920420399), тел.: 050-490-11-60, 097-608-75-94, 700-62-24.

� 11. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі учбового корпусу море-
ходного коледжу ім. а. і. маринеска загальною площею 5,0 м2. Балансо-
утримувач об’єкта оцінки: Морехідне училище ім. О. І. Маринеска Націо нального 
університету « Одеська морська академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, вул. Канатна, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартос-
ті об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу 048- 731-50-28, телефакс замовника конкурсу 048- 
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу info_51@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необо-
ротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвести-
ції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного ка-
піталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в 
разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавер-
шених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазнача-
ється окремо за групами). Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплек-
сів, пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок).Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок). Нормативна грошова 
оцінка земельної(их) ділянки(ок). Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
17.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «лайфселл» (Інд. 
код 22859846), тел.: (063)82-234-62-Вадим, 734-12-68, 093-324-10-81 Оксана.

� 12. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина технічного приміщен-
ня на даху адмінбудівлі (8,0 м2) та ділянка на даху адмінбудівлі (2,0 м2) 
загальною площею 10,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Головне управ-
ління державної служби України з надзвичайних сітуацій в Одеській області. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Прохорівська, 6. Мета про-
ведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу 048- 
731-50-28, телефакс замовника конкурсу 048-731-50-29, електронна адреса 
замовника конкурсу info_51@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні 
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти неза-
вершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з об-
ліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного 
капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних 
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних ін-
вестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за група-
ми). Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у 
тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, 
паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок). Правовий режим 
земельної(их) ділянки(ок). Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок). 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 17.06.2016. Інформація про особу – плат-
ника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар « (Інд. код 21673832), тел.: (067) 343-79-67 
Володимир, (067) 343-79-74 Сергій, 734-01-14, 771-24-00 Андрій; Сергій (067) 
343-79-74, Тамара менеджер тел. 33-71-45.

� 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення п’ятого поверху се-
миповерхової будівлі поліклініки загальною площею 21,8 м2. Балансо-
утримувач об’єкта оцінки: Державний заклад «Іллічівська басейнова лікарня 
на водному транспорті Міністерства охорони здоров’я України», місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Першого Травня, 
1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розра-
хунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу 048- 731-50-28, телефакс замовника конкурсу 048- 731-50-29, елек-
тронна адреса замовника конкурсу info_51@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні 
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти неза-
вершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з об-
ліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного 
капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних 
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних ін-
вестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за група-
ми). Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у 
тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, 
паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок). Правовий режим 
земельної(их) ділянки(ок). Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок). 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 17.06.2016. Інформація про особу – плат-
ника робіт з оцінки: СПД-ФО Фідор Віталій Сигізмундович (Інд. код 1525012812), 
тел.: 050-67-23-620, 8268-573-98.

� 14. Назва об’єкта оцінки: частини холу (підлоги) 1-го рівня вхідно-
го павільйону морського вокзалу (літ. «е») загальною площею 6,0 м2. 
Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства 
«Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морсько-
го порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахун-
ку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефакс замовника 
конкурсу 048- 731-50-28, 048- 731-50-29, електронна адреса замовника кон-
курсу info_51@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необо-
ротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвес-
тиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залиш-
кова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається 
окремо за групами). Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплек-
сів, пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок). Нормативна грошова 
оцінка земельної(их) ділянки(ок). Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
17.06.16. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПП «Фортуна-тютюн», 
тел. 0672999559 – Ольга; 067-76-368-96, 0952794733 – Олег (щодо договорів).

� 15. Назва об’єкта оцінки: частина відкритої складської площі (інв. 
№ 057091) та частина відкритої складської площі (інв. № 065504) за-
гальною площею 740,0 м2. Балансо утримувач об’єкта оцінки: ДП «Одеський 
морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
вул. М. Гефта, 3/вул. Приморська, Митна площа, 1/6. Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з ме-
тою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу 048- 731-50-28,  
048- 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу info_51@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні 
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти не-
завершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з 
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість не-
матеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвес-
тицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами). 
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у 
тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, 
паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок). Правовий режим 
земельної(их) ділянки(ок). Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок). 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 17.06.16.

Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне акціонерне то-
вариство «Укрелеваторпром», тел. 738 63 65, факс 738-63-73.

� 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 3-му рівні паса-
жирського комплексу одеського морського вокзалу загальною площею 
43,8 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підпри-
ємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського мор-
ського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника кон-
курсу 048- 731-50-28, 048-731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу 
info_51@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необо-
ротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвести-
ції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окре-
мо за групами). Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів 
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, 
пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок). Нормативна грошова 
оцінка земельної(их) ділянки(ок). Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
17.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Всеукраїнське 
об’єднання профспілок «Федерація морських професійних спілок України», 
тел. 7860553, 7040552 Валентина Іванівна (бухгалтер).

� 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху бу-
дівлі одеського філіалу загальною площею 22,8 м2. Балансоутримувач об’єкта 
оцінки: Державне підприємство «Державний науково-дослідний та проектно-
вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Середня, 25. Мета проведення оцінки: визначен-
ня ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу 048- 731-50-28, 048-731-50-29, 
електронна адреса замовника конкурсу info_51@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необо-
ротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвести-
ції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окре-
мо за групами). Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів 
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, 
пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок). Нормативна грошова 
оцінка земельної(их) ділянки(ок). Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
17.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: фізична особа – 
підприємець Пахалюк Федір Віталійович, тел. (050)490-28-45, 728-00-89.

� 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 3-го поверху (кімн. 309) 
3-поверхової будівлі адміністративно-побутового корпусу транспортно-
ван тажного термінала загальною площею 9,0 м2. Балансо утримувач об’єкта 
оцін ки: Одеська філія Державного підприємства «Адмініст рація морських портів 
України» (адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу 048- 731-50-28, 048-731-50-29, 
електронна адреса замовника конкурсу info_51@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необо-
ротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвести-
ції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окре-
мо за групами). Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів 
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, 
пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок). Нормативна грошова 
оцінка земельної(их) ділянки(ок). Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
17.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Інтернейшнл 
Карго Сервіс Ейч.Ді», тел. 34-53-38, 345 – 126 Ірина Леонідівна бухг.

� 19. Назва об’єкта оцінки: частина відкритої території загальною пло-
щею 152,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеська філія Державного 
підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського 
морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 
6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розра-
хунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу 048- 731-50-28, 048-731-50-29, електронна адреса замовника кон-
курсу info_51@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необо-
ротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвести-
ції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окре-
мо за групами). Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів 
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, 
пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок). Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок). Нормативна грошова 
оцінка земельної(их) ділянки(ок). Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
17.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ДІ МАРЕ», 
тел. 773-40-71, 787-35-89, 0685288552 Ольга.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затверд женого наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Мініс-
тер стві Юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складан-
ня, 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, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть за-
лучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2-4 до 
Положення формами.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом по-
штового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 
або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю ор-
ганізаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 
1113) до 18.00 21.07.2016. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцін-
ки, на оцінку якого подано 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) 27.07.2016 об 11.00

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.16 № 10-36-11307 «Щодо показників 
середніх значень ціни надання послуг з оцінки майна у першому кварталі 2016 
року», за результатами аналізу звітності, отриманої від регіональних відділень, 
Фонд інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна, що склалася у 
І кварталі 2016 року за групами об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема де-
кілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові примі-
щення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встанов-
лення передавальних 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.

З метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, а також уникнення 
зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, пропонуємо зазна-
чену вище інформацію публікувати в інформаціях про проведення конкурсів з від-
бору суб’єктів оціночної діяльності як максимальну ціну надання послуг з оцінки, 
що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця.

Полтавська область
інформація 

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

незалежної оцінки майна із визначенням ринкової вартості
� 1. Назва об’єкта: частина громадського будинку площею 27,5 м2 (з 

метою розміщення складу). Місцезнаходження об’єкта: вул. Горького, 5а, 
с. Михайлівське, Карлівський район, Полтавська область. Балансоутримувач: 
ВАТ «Імені Голобородька». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з ме-
тою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2016. Строк 
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні 
для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. 
Платник виконаних робіт: ФОП Мучичка І. В.

� 2. Назва об’єкта: нежитлова частина приміщень 1-го поверху гур-
тожитку площею 178,2 м2 (з метою розміщення культурного центру). 
Місцезнаходження об’єкта: вул. Першотравнева, 38, м. Кременчук, Полтавська 
область. Балансоутримувач: Кременчуцький коледж транспортної інфраструк-
тури. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору 
оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2016. Строк виконання робіт: 5 кален-
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 департамент орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а

донецька область
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Державна служба 
статистики України

02359981, Головне управління статистики у Донецькій області, 84506, Донецька обл., 
м. Бахмут, вул. Визволителів Донбасу, 7

Нежитлове вбудоване приміщення з ґанком 
першого поверху будівлі 

02359981.1.АААДЕЕ859 Донецька обл., м. Волноваха, 
вул. Гагаріна, 21

31,4 99 554,00  
станом на 31.01.2016

2 роки 360 днів Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює 
побутове обслуговування населення (фотоательє) 

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

дарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). 
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: 
громадська організація «Народний молодіжний театр «Аскал».

� 3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення будівлі пло-
щею 37,0 м2 (з метою розміщення офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. 
Пушкіна, 19а, м. Полтава. Балансоутримувач: прокуратура Полтавської об-
ласті. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору 
оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2016. Строк виконання робіт: 5 кален-
дарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). 
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: 
Приватна фірма «Аладдін».

� 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 18,5 м2 (з метою 
розміщення торговельного об’єкта). Місцезнаходження об’єкта: вул. Леніна, 
32, м. Зіньків, Полтавська область. Балансоутримувач: ПД УДППЗ «Укрпошта». 
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії догово-
ру оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2016. Строк виконання робіт: 5 ка-
лендарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання 
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних 
робіт: ФОП Ткаченко А. І.

� 5. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 32,5 м2 
(з метою розміщення офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Небесної 
Сотні, 33 (вул. Леніна, 33) м. Хорол, Полтавська область. Балансоутримувач: 
Управління Державної служби охорони при УМВС України в Полтавській об-
ласті. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії до-
говору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2016. Строк виконання робіт: 
5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацюван-
ня звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник викона-
них робіт: ТОВ «Левуш».

� 6. Назва та Місцезнаходження об’єкта: частина приміщення вестибуля 
навчального корпусу № 3 площею 3,0 м2 за адресою: вул. Остроградського, 
3, м. Полтава; частина приміщення вестибуля навчального корпусу № 1 
площею 3,0 м2 за адресою: вул. Остроградського, 2, м. Полтава; частина 
приміщення вестибуля навчального корпусу № 2 площею 3,0 м2 за адре-
сою: вул. Остроградського, 2, м. Полтава (мета оцінки – розміщення кавових 
апаратів). Балансоутримувач: Полтавський національний педагогічний універ-
ситет ім. В. Г. Короленка. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою 
продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2016. Строк 
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні 
для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. 
Платник виконаних робіт: ФОП Гермашевський М. М.

� 7. Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс державного підпри-
ємства міністерства оборони україни кременчуцьке кар’єроуправління 
«кварц». Місцезнаходження об’єкта: вул. Київська, 85, м. Кременчук, Полтавська 
обл.; вул. Теплична, 2, с. Піщане, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. 
Балансоутримувач: ПАТ «Кременчуцьке Кар’єроуправління «Кварц». Мета оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди. Види економічної діяльності 
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майно-
вий комплекс якого оцінюються: 08.12 Добування піску, гравію, глин та коаліну, 
08.11. Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди 
та глинистого сланцю, 41.20. Будівництво житлових та нежитлових будівель, 46.90 
неспеціалізована оптова торгівля, 49.41 Вантажний автомобільний транспорт, 
56.29 Постачання інших готових страв. Кількість об’ктів необоротних активів (не-
матеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвести-
цій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо 
за групами): будівлі та споруди – 181; машини та обладнання – 430; транспортні 
засоби – 57; прилади та інструменти – 152; малоцінні необоротні активи – 1 587; 
нематеріальні активи – 84; капітальні інвестиції – 20. Розмір статутного капіталу 
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн – 778,8. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається 
окремо за групами) станом на 31.05.2016, грн: будівлі та споруди – 13 641 694,63; 
машини та обладнання – 3 533 804,00; транспортні засоби – 2 595 439,08; прилади 
та інструменти – 9 595,00; малоцінні необоротні активи – 223 559,82; нематеріальні 
активи – 173 684,00; капітальні інвестиції – 728 065,56. Кількість земельних ділянок 
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, 
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв) – 22.

Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: 165 га. Місце розташуван-
ня земельної(их) ділянки(ок): м. Кременчук, с. Піщане Кременчуцького р-ну 
Полтавської обл. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): експлуата-
ція та обслуговування кар’єру з видобування граніту, експлуатація та обслуго-
вування під’їзних колій та будівель для їх обслуговування, землі промисловос-
ті під розміщення складу вибухових речовин та під’їзду, землі промисловості 
під розміщення розкритих порід, землі промисловості під розміщення кар’єру 
та відвалів підприємства, землі громадського призначення. Правовий режим 
земельної(их) ділянки(ок): договори оренди землі з Кременчуцькою міською 
радою, Кременчуцькою районною державною адміністрацією, Піщанською 
сільською радою. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок) – 
452 570 716,42 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну та-
ємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016. 
Строк виконання робіт: 20 календарних днів (у разі необхідності – 7 календарних 
днів для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській облас-
ті. Платник виконаних робіт: ПАТ «Кременчуцьке Кар’єроуправління «Кварц».

Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії документи, які 
повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – 
Положення):

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до 
Положення); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцін-
ки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошо-
ву оцінку земельної ділянки); копії документів, передбачених абзацом сьомим 
пункту 11 розділу І Положення (за наявності); копію сертифіката суб’єкта оці-
ночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента 
(додаток 4 до Положення).

Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному 

конверті і повинна містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошто-
рису витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у 
календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення кон-
курсу. В своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазна-
чати загальну вартість робіт і у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітнос-
ті, регіо нальне відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки 
майна, що склалася у І-ІІ кварталах 2016 року за групами об’єктів:

об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що 
є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні примі-
щення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 
1 100,0 грн; окремо розташована будівля – 1 300,0 грн; об’єкт незавершеного 
будівництва – 1 800,0 грн; цілісний майновий комплекс – 10 580,0 грн.

Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною 
комісією як максимальна під час обрання переможця.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської 
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській об-
ласті за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 
(кімн. 415) до 22.07.2016 включно.

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурс відбу-
деться у рв фдму по Полтавській області 28.07.2016 о 10.00 за адресою: 
36014, м. Полтава, вул. небесної сотні (вул. леніна), 1/23, 4-й поверх, 
кімн. 404. робоча група знаходиться за адресою: 36014, м. Полтава, 
вул. небесної сотні (вул. леніна), 1/23, 4-й поверх, кімн. 417. телефон 
для довідок (05322) 2-89-58.

терноПільська область
інформація 

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

для проведення незалежної оцінки об’єктів
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина площадки з асфальтним покриттям 

площею 25,0 м2, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управ-

ління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Текстильна, 30а, 
м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для 
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника кон-
курсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, від-
діл приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки дер-
жавного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. 
Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник ро-
біт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП 
Тарнавський Григорій Йосипович. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки 
станом на 01.01.2016: – 510,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцін-
ка майна): 30.06.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення гаражів 
літ. «а» поз. IV, V, VI загальною площею 206,9 м2, що перебуває на балансі 
Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної держав-
ної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Микулинецька, 18, 
м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна 
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника 
конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, 
відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки 
державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-
73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник 
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: 
Приватне підприємство «АРМ-ЕКО». Балансова залишкова вартість об’єкта 
оцінки станом на 01.06.2016 : – 1 138,77 грн. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна): 30.06.2016.

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

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону 
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в 
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна 
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1. «Оцінка 
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних діля-
нок та майнових прав на них». Претендентам потрібно подати до регіонального 
відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцін
ки окремо (на конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення 
конкурсу та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву):

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії до-
кументів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 Положення (за наяв-
ності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо 
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення). 
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки 1 є: нерухоме майно – стоянки, площадки, 
майданчики з твердим покриттям, до об’єкта оцінки 2 є: нерухоме майно – окре-
мі будівлі, приміщення та частини будівель виробничої, виробничо-складської та 
складської нерухомості; 3) конкурсна пропозиція претендента, яка подається в 
запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання 
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконан-
ня робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних про-
позиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з 
оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із за-
конодавством. До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, 
вартість послуг з оцінки майна яких не перевищує 1 725,4 грн.

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

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль, 
вул. Танцорова, 11, каб. 705.

Телефони для довідок (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційно-

документального забезпечення РВ ФДМУ по Тернопільській області за чотири 
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 
46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.

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

Херсонська область, арк та м. севастоПоль
інформація 

рв фдму в Херсонській області, арк та м. севастополі про 
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які 

будуть залучені до проведення оцінки державного майна
� 1. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення їдальні загальною площею 

76,6 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі за адресою: м. Херсон, 
вул. Поповича, 3, що перебувають на балансі Херсонського професійного ліцею 
харчової промисловості. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. 
Севастополі. Платник: ФОП Калайда Ірина Іванівна. Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при про-
довженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2016.

� 2. Об’єкт: частина приміщення вестибуля загальною площею 17,5 м2 
першого поверху головного учбового корпусу за адресою: м. Херсон, 
вул. Р. Люксембург, 23, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський держав-
ний аграрний університет». Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та 
м. Севастополі. Платник: ФОП Самойленко О. І. Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при про-
довженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2016.

� 3. Об’єкт: частина вбудованого нежитлового приміщення холу дев’ятого 
поверху площею 10,0 м2 та частини даху площею 2,0 м2 у дев’ятиповер -
ховій будівлі гуртожитку № 3, що обліковується на балансі ХНТУ, за адресою: 
м. Херсон, вул. Миру, 44. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. 
Севастополі. Платник: ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації». Мета проведення 
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2016.

� 4. Об’єкт: частина вежі загальною площею 15,0 м2 та частина мос-
тіння загальною площею 2,0 м2 біля вежі об’єкта «укв – ретранслятор» 
за адресою: Херсонська обл., м. Берислав, вул. Ленінградська, 5, аеропорт, 
що перебувають на балансі Одеського регіонального структурного підрозділу 
Державного підприємства обслуговування повітряного руху України. Замовник: 
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «лайф-
селл». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована 
дата оцінки: 30.06.2016.

� 5. Об’єкт: нежитлове вбудовано-прибудоване приміщення місько-
го відділення поштового зв’язку № 8 загальною площею 11,7 м2, прибу-
доване до дев’ятиповерхового житлового будинку (літ. а), що перебуває 
на балансі Херсонської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Херсон, 
вул. Чорноморська, 64.

Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: 
ХФ ПАТ «Укртелеком». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринко-
вої вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. 
Запланована дата оцінки: 30.06.2016.

� 6. Об’єкт: частина внутрішньої стіни площею 1,0 м2 та частина зо-
внішньої стіни площею 1,0 м2 будівлі місцевого відділення зв’язку № 25 
за адресою: м. Херсон, вул. Горького, 54, що перебуває на балансі ХД УДППЗ 
«Укрпошта». Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. 
Платник: ХФ ПАТ «Укртелеком». Мета проведення незалежної оцінки – визна-
чення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору 
оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2016.

�  7. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною пло-
щею 103,5 м2 на першому поверсі будівлі за адресою: Херсонська обл., 
м. Каховка, вул. Велика Куликовська, 160 (перший поверх, якої перебуває на 
балансі Управління Державного казначейства у Каховському районі Херсонської 
області). Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. 
Платник: Каховська міська рада Херсонської області. Мета проведення неза-
лежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2016.

� 8. Об’єкт: недіючий літній кінотеатр «текстильник» загальною пло-
щею 332,1 м2, що перебуває на балансі ВАТ «ХБК», але не увійшов до його ста-

тутного капіталу, за адресою: м. Херсон, с-ще Текстильників, вул. 1 Текстильна, 
1а. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: 
Приватне підприємство «ХЛЕБНЫЙ МИР» з іноземними інвестиціями. Мета прове-
дення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2016.

� 9. Об’єкт: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 у підвалі 
гуртожитку № 2 за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 42, що перебуває на балан-
сі Херсонського національного технічного університету. Замовник: РВ ФДМУ 
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Мартиненко Олег 
Ігорович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована 
дата оцінки: 30.06.2016.

� 10. Об’єкт: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 у підвалі 
гуртожитку № 1 за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 38, що перебуває на балан-
сі Херсонського національного технічного університету. Замовник: РВ ФДМУ 
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Мартиненко Олег 
Ігорович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована 
дата оцінки: 30.06.2016.

Звіти про оцінку мають бути прошиті (прошнуровані), пронумеровані, скрі-
плені підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господа-
рювання, що проводив оцінку.

Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запе
чатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015 
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 
за № 60/28190):

заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за вста-
новленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим 
пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта 
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); ін-
формацію про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт 
з оцінки (враховуючи вимоги листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та з 
метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, 
визначити максимальну ціну надання послуг з оцінки, що буде розглядатися 
конкурсною комісією під час обрання переможця, відповідно: для об’єктів не-
рухомого майна (нежитлових приміщень, даху, нерухомого майна для вста-
новлення передавальних пристроїв – 1 725,4 грн; окремо розташованих буді-
вель – 1 849,9 грн); калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а 
також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначе-
ний в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті 
(не більше 5 днів для об’єктів оренди); документи щодо практичного досвіду 
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду пре-
тендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку 
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під-
твердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку 
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву 
об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта госпо-
дарювання, який подає заяву.

Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної 
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 
47, кімн. 222.

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

конкурс відбудеться в рв фдму в Херсонській області, арк та 
м. севастополі за адресою: м. Херсон, просп. ушакова, 47, кімн. 225 о 
9.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації, телефон для до-
відок (0552) 22-44-44.

Чернівецька область
інформація 

рв фдму по Чернівецькій області про проведення  
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

� Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (1-3) площею 22,5 м2 на 
першому поверсі будівлі гуртожитку (літ. б). Найменування балансоутримува-
ча об’єкта оцінки: ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Каспрука, 8. 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, 
необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти не-
завершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно 
з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу 
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових ін-
вестицій (зазначається окремо за групами): 3 738,99 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, час-
ток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,9226 га. Місце розташування 
земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Каспрука, 8. Цільове призначення земельної 
ділянки: для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Правовий 
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошо-
ва оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.

Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися від-
повідно 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. Платник 
незалежної оцінки: фізична особа – підприємець Кравчук Інна Мирославівна.

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

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

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність відповідної ква-
ліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають підтверджуватися чин-
ними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію 
в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення 
Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердже-
ного наказом ФДМУ від 10.06.2013 №796 і зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 13.08.2013 за № 637/23469.

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

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом по-
штового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпо-
середньо до каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області до 18.00 20.07.2016. 
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної 
діяльності, який подає заяву.

конкурс відбудеться 26 липня 2016 о 10.00 у рв фдму по Чернівецькій 
області за адресою: м. Чернівці, вул. л. кобилиці, 21а.

Телефон для довідок (0372) 55-44-84.
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управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-36-16

проДаж пакетів акцій 

інформаційне Повідомлення 
регіонального відділення фонду державного майна україни  

по тернопільській області про визнання конкурсу  
з продажу пакета акцій Пат «тернопільський  

радіозавод «оріон» таким, що не відбувся
Регіональним відділенням ФДМУ по Тернопільській області підбито 

підсумки конкурсу з продажу пакета акцій публічного акціонерного това-
риства «Тернопільський радіозавод «Оріон», що знаходиться за адресою: 
вул. 15 Квітня, 6, м. Тернопіль, 46023 (ЄДРПОУ: 22607719), інформаційне 
повідомлення про проведення якого було опубліковано в газеті «Відомості 
приватизації» від 25.05.2016 № 42 (958).

До продажу був запропонований пакет акцій у кількості 99 543 480 
штук, що становить 96,129 % статутного капіталу товариства.

Початкова ціна пакета акцій товариства: 140 750 000,00 грн. 
Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з про-

дажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 10.05.2012 № 639, розпорядженням 
Антимонопольного комітету України від 10.05.2012 № 282-р, рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.05.2012 
№ 674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.06.2012 за 
№ 940/21252, конкурсу з продажу пакета акцій Пат «тернопільський 
радіозавод «оріон» визнано таким, що не відбувся, у зв’язку з від-
сутністю заяв на участь у конкурсі від потенційних покупців.
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оГоЛоШеннЯ Про ПроВеДеннЯ КонКУрСіВ нА ПрАВо оренДИ мАЙнА

інформАціЯ реГіонАЛьнИХ ВіДДіЛень фДмУ

вінницька область
інформація 

рв фдму по вінницькій області про проведення конкурсу  
на право укладення договору оренди державного майна

Орган, уповноважений управляти державним майном: Державна фіскаль-
на служба України.

Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ ФДМУ по 
Вінницькій області за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.

� Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові вбудовані при-
міщення загальною площею 36,4 м2 у прим. № 8 на 1-му поверсі 
3-поверхової будівлі адміністративного корпусу (літ. «а1») за адресою: 
21027, м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка (колишня 30-річчя Перемоги, 21) 
(реєстровий № майна за даними Єдиного реєстру об’єктів державної власнос-
ті 38782999.1.АААДЕД150).

Вартість об’єкта, визначена шляхом проведення на 30.04.2016 незалежної 
оцінки, становить 252 980,00 грн.

стартова орендна плата, визначена згідно з Методикою розрахунку 
орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою по-
становою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786, становить за базо-
вий місяць розрахунку – червень 2016 р. 8 432,67 грн без Пдв.

Основні вимоги щодо умов використання об’єкта оренди:
використання об’єкта оренди з метою розміщення фінансової установи; за-

пропонований найбільший розмір орендної плати за використання об’єкта оренди 
порівняно зі стартовим; авансовий внесок у розмірі місячної орендної плати про-
тягом місяця з моменту укладення договору оренди; своєчасна і в повному обсязі 
сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа); ефективне використання об’єкта 
оренди відповідно до умов договору оренди; дотримання санітарних норм та на-
лежних умов експлуатації об’єкта оренди; збереження об’єкта оренди, забезпечен-
ня заходів протипожежної безпеки об’єкта оренди; заборона на передачу об’єкта 
оренди у суборенду; заборона приватизації об’єкта оренди; здійснення своєчас-
ного за свій рахунок та без права компенсації капітального, поточного та інших ви-
дів ремонту об’єкта оренди; проведення невід’ємних поліпшень об’єкта оренди з 
дозволу орендодавця та за згодою балансоутримувача і уповноваженого органу 
управління; неможливість компенсації невід’ємних поліпшень об’єкта оренди у разі 
припинення або розірвання договору оренди; страхування орендованого майна 
протягом місяця після укладення договору оренди; строк оренди – 2 роки 364 дні; 
компенсація переможцем конкурсу витрат на оцінку об’єкта оренди.

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

Для участі у конкурсі претенденти надають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; документи, передбачені наказом ФДМУ від 

15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються 
орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до дер-
жавної власності», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.03.2013 
за № 346/22878 (зі змінами). Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, 
яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він 
подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу; пропозиції щодо виконання 
умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вно-
ситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;

відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представ-

ника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; заві-
рену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з ураху-
ванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від 
претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чи-
ном оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; 
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта мало-
го підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у кон-
вертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.

Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – за 3 дні до про-
ведення конкурсу.

Конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати, який не може бути 
меншим за розмір стартової орендної плати, подаються учасниками конкурсу 
в окремому конверті в день проведення конкурсу.

конкурс буде проведено о 10.00 через 20 календарних днів після публі-
кації цієї інформації у газеті «відомості приватизації» у рв фдму по вінниць-
кій області за адресою: 21100, м. вінниця, вул. гоголя, 10 (у актовій залі).

Телефон для довідок з питань проведення конкурсу (0432) 67-52-17.

Чернігівська область
інформація 

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

� 1. Назва об’єкта: асфальтобетонне покриття доріг та площадок на 
новій ділянці в пункті пропуску через державний кордон україни «нові 
яриловичі – нова гута» загальною площею 30,0 м2. Місцезнаходження: 
Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Скиток, вул. Лісна, 54. Орган управління: 
Державна фіскальна служба України. Балансоутримувач: Чернігівська митни-
ця ДФС. Статус майна: нерухоме майно державної форми власності. Вартість 
об’єкта оренди, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.03.2016, 
становить 11 368,56 грн без ПДВ.

Основні умови проведення конкурсу:
мета використання об’єкта оренди – встановлення павільйону митного бро-

кера в пункті пропуску через державний кордон України «Нові Яриловичі – Нова 
Гута»; отримання дозволу, що надається Державною фіскальною службою та 
Адміністрацією Державної прикордонної служби України, відповідно до поданої 

заяви про надання/переоформлення дозволу на провадження митної брокерської 
діяльності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 04.08.2015 
№ 693; стартовий розмір орендної плати, розрахований відповідно до Методики 
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвер-
дженої постановою КМУ від 04.10.95 № 786, з урахуванням змін та доповнень до 
неї, з використанням орендної ставки 40 % (для встановлення павільйону митно-
го брокера в пункті пропуску через державний кордон України «Нові Яриловичі – 
Нова Гута») за базовий місяць – травень 2016 р. становить 392,59 грн без 
Пдв; ефективне використання орендованого майна за цільовим призначенням 
відповідно до мети, вказаної у договорі оренди; заборона суборенди, права вику-
пу орендарем та переходу права власності до третіх осіб; здійснення невід’ємних 
поліпшень об’єкта оренди з дозволу орендодавця; виконання поточного та капі-
тального ремонту об’єкта оренди за рахунок орендаря без компенсації витрат на 
їх здійснення; розташування малих архітектурних форм повинно бути спроекто-
вано з урахуванням можливості безперешкодного проїзду транспортних засобів 
по наявним смугам руху; дотримання належних умов щодо експлуатації об’єкта 
оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню; забезпечення орендарем 
протипожежної безпеки об’єкта оренди; страхування протягом місяця з дати укла-
дення договору орендованого майна на користь балансоутримувача на суму, не 
меншу, ніж його вартість, визначена за незалежною оцінкою; внесення завдатку в 
розмірі, не меншому, ніж орендна плата за базовий місяць оренди, який вносить-
ся в рахунок плати за останній місяць оренди, протягом місяця після підписання 
договору оренди; укладення з балансоутримувачем орендованого майна дого-
вору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого 
майна та надання комунальних послуг протягом 15 днів після укладення догово-
ру оренди; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати з урахуванням 
індексу інфляції; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення неза-
лежної оцінки майна платнику за договором на проведення оцінки від 26.04.2016 
№ 02-32-09/56; термін оренди – 2 роки 364 дні; переможець конкурсу після отри-
мання проекту договору оренди зобов’язаний протягом 5 робочих днів поверну-
ти орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі відмови переможця 
конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним строку, визначеного 
умовами конкурсу та п. 30 Порядку, конкурсною комісією буде визначений новий 
переможець конкурсу відповідно до п. 34. Порядку.

конкурс з використанням відкритості пропонування розміру оренд-
ної плати за принципом аукціону буде проведено об 11.00 на 21-й кален-
дарний день після опублікування цієї інформації в газеті «відомості при-
ватизації» в рв фдму по Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, 
просп. миру, 43, кімн. 305.

Кінцевий термін приймання заяв з документами від претендентів на участь 
у конкурсі – за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 17.00.

У разі, якщо дата проведення конкурсу або кінцевий термін приймання заяв 
припадає на неробочий чи святковий день, то датою проведення конкурсу або 
останнім днем прийняття заяв вважається наступний за вихідними чи святко-
вими днями робочий день.

� 2 Назва об’єкта: асфальтобетонний майданчик площею 30,0 м2 
в пункті пропуску через державний кордон україни «сеньківка – нові 
Юрковичі, веселівка». Місцезнаходження: Чернігівська обл., Городнянський 
р-н, с. Сеньківка, вул. Дружби, 38. Орган управління: Державна фіскальна служба 
України. Балансоутримувач: Чернігівська митниця ДФС. Статус майна: нерухоме 
майно державної форми власності. Вартість об’єкта оренди, визначена згідно зі 
звітом про незалежну оцінку на 31.03.2016, становить 9 776,87 грн без ПДВ.

Основні умови проведення конкурсу:
мета використання об’єкта оренди – встановлення павільйону митного броке-

ра в пункті пропуску через державний кордон України «Сеньківка – Нові Юрковичі, 
Веселівка»; отримання дозволу, що надається Державною фіскальною службою 
та Адміністрацією Державної прикордонної служби України, відповідно до поданої 
заяви про надання/переоформлення дозволу на провадження митної брокерської 
діяльності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 04.08.2015 
№ 693; стартовий розмір орендної плати, розрахований відповідно до Методики 
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердже-
ної постановою КМУ від 04.10.95 № 786, з урахуванням змін та доповнень до неї, 
з використанням орендної ставки 40 % (для надання послуг митного брокера), за 
базовий місяць – травень 2016 р. становить 337,63 грн без Пдв; ефективне 
використання орендованого майна за цільовим призначенням відповідно до мети, 
вказаної у договорі оренди; заборона суборенди, права викупу орендарем та пере-
ходу права власності до третіх осіб; здійснення невід’ємних поліпшень об’єкта орен-
ди з дозволу орендодавця; виконання поточного та капітального ремонту об’єкта 
оренди за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення; розташування 
малих архітектурних форм повинно бути спроектовано з урахуванням можливості 
безперешкодного проїзду транспортних засобів по наявних смугах руху; дотриман-

ня належних умов щодо експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкоджен-
ню та псуванню; забезпечення орендарем протипожежної безпеки об’єкта оренди; 
страхування протягом місяця з дати укладення договору орендованого майна на 
користь балансоутримувача на суму, не меншу, ніж його вартість, визначена за не-
залежною оцінкою; внесення завдатку в розмірі, не меншому, ніж орендна плата за 
базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди, 
протягом місяця після підписання договору оренди; укладення з балансоутримува-
чем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача 
на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг протягом 15 днів 
після укладення договору оренди; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної 
плати з урахуванням індексу інфляції; компенсація переможцем конкурсу витрат на 
здійснення незалежної оцінки майна платнику за договором на проведення оцінки 
від 26.04.2016 № 02-32-09/55; термін оренди – 2 роки 364 дні; переможець конкур-
су після отримання проекту договору оренди зобов’язаний протягом 5 робочих днів 
повернути орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі відмови пере-
можця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним строку, визна-
ченого умовами конкурсу та п. 30 Порядку, конкурсною комісією буде визначений 
новий переможець конкурсу відповідно до п. 34 Порядку.

конкурс з використанням відкритості пропонування розміру оренд-
ної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 21-й ка-
лендарний день після опублікування інформації цієї інформації в газеті 
«відомості приватизації» в рв фдму по Чернігівській області за адресою: 
м. Чернігів, просп. миру, 43, кімн. 305.

Кінцевий термін приймання заяв з документами від претендентів на участь 
у конкурсі – за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 17.00.

У разі, якщо дата проведення конкурсу або кінцевий термін приймання заяв 
припадає на неробочий чи святковий день, то датою проведення конкурсу або 
останнім днем прийняття заяв вважається наступний за вихідними чи святко-
вими днями робочий день.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону відповідно до Порядку проведення кон-
курсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 31.08.2011 № 906.

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

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

заяву про участь у конкурсі та пакет документів, зазначені в інформації про 
конкурс та згідно з Переліком документів, які подаються орендодавцеві для 
укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, за-
твердженим наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201. Якщо претендент вже по-
давав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після 
оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу; 
пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, про-
позиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення кон-
курсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представ-

ника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; заві-
рену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з ураху-
ванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від 
претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чи-
ном оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; 
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкту мало-
го підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в кан-
целярію регіонального відділення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43 в за-
печатаному непрозорому конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки 
претендента (за наявності), із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди 
(адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості 
приватизації», в якій опублікована інформація про об’єкт оренди.

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені осо-
би подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий 
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні 
конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу 
завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за адре-
сою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, тел. (0462)77-44-95 з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, 
у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ по Чернігівській області.

кіровоградська область
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по кіровоградській 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 пло-
ща, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України 

00216194, ДВНЗ «Олександрійський політехнічний коледж», 
28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, просп. Леніна, 62, 
тел. (05235) 9-08-73

Нежитлові приміщення на першому по-
версі будівлі навчально-лабораторного 
корпусу

00216194.1. ЧМШВСШ 011 Кіровоградська обл., м. Олексан-
дрія, просп. Леніна (Соборний), 62 

20,6 100 731,00 2 роки 11 місяців Здійснення торгівлі: книгами, газетами, журналами, виданими 
українською мовою (11,0 м2); поліграфічною продукцією та канцтовара-
ми, що призначаються для навчальних закладів (9,6 м2)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. кіровоград, вул. глинки, 2, рв фдму по кіровоградській області. Заяви подають-
ся в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно 
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

луганська область
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Міністерство енергетики та ву-

гільної промисловості України
32320594, ДП «Первомайськвугілля», 93292, Луганська обл., 
м. Гірське, вул. Куйбишева, 21, тел. (06455) 3-32-25

Двоповерхова промислова будівля № 6, інвен-
тарний № 20212 

32320594.4.СВЖЦОН083 Луганська обл., м. Гірське, 
вул. Гагаріна,14 

482,5 474 888,00  
станом на 31.03.2016

2 роки 364 дні Торгівля будівельни-
ми матеріалами 

2 Міністерство інфраструкту-
ри України

21796581, Луганська дирекція УДППЗ «Укрпошта», 93400, Луганська 
обл., м. Сєверодонецьк, вул. Вілєсова, 3, тел. (06452) 5-35-80

Вбудовані нежитлові приміщення на першому 
поверсі в двоповерховій будівлі (інв. № 27465) 

21560045.1300. АААЖ ЕЕ201 Луганська обл., смт Ново-
айдар, вул. Леніна, 23а 

41,5 75 908,00  
станом на 31.01.2016

1 рік Салон краси 

Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: 93404, луганська обл., м.сєверодонецьк, бульв. дружби народів, 32а, рв фдму по 
луганській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

Хмельницька область
оголоШення 

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

№
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Міністерство оборони 

України
35123594, Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс», 
тел. (0382) 64-01-83

Приміщення в будівлі 
магазину

33689922.5.АААААЖ703 вул. Вокзальна, 93, м. Кам’янець-
Подільський, Хмельницька обл.

73,5 176 983,00 4 роки 11 місяців Здійснення побутового обслугу-
вання населення (ремонт одягу)

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

Чернівецька область
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління 

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання

1 Міністерство осві-
ти і науки України

03363140, Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький політехнічний 
коледж», 58029, м. Чернівці, вул. П. Каспрука, 2, тел./факс (0372) 3-70-47

Нежитлові приміщення підвалу бу-
дівлі навчального корпусу (літ. А)

03363140.13.ЮКЕКЖМ 013 м. Чернівці, вул. Федь-
ковича, 16

129,7 1 178 729,00  2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. л. кобилиці, 21а, рв фдму по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. Заяви подаються 
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».


