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

у фонді державного майна україни 
за номером телефону 254-29-76 

працює «гаряча лінія».
За номером «гарячої лінії» приймаються телефонні звернення 

заявників та надається інформація щодо структурного підрозділу Фонду, 
до компетенції якого належить питання заявника.

фонд
державного
майна україни

Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua

регіональне відділення фонду державного майна україни  
по дніпропетровській області повторно 

огоЛоШуЄ конкурс 
на заміщення вакантної посади  

голови правління ПаТ «дніпрометробуд»
Конкурсний відбір на посаду голови правління ПАТ «Дніпрометробуд» 

відбудеться відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керів-
ників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2008 року № 777 
«Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання 
державного сектору економіки» (зі змінами). 

Адреса товариства: 49700, м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 12. 
Основний вид діяльності: виконання функцій генерального підрядчика 

по будівництву метрополітену в місті Дніпропетровську.
Вимоги до кандидатів: наявність громадянства України; досвід прак-

тичної роботи на керівних посадах за напрямом діяльності не менш як 3 
роки; повна вища освіта; задовільний стан здоров’я, підтверджений ме-
дичною довідкою. 

Вимоги до конкурсної пропозиції повинні відповідати п. 18 Порядку 
проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання 
державного сектору економіки.

Для участі у конкурсному відборі подаються особисто та/або надсила-
ються електронною поштою комісії такі документи: 

заява про участь у конкурсному відборі; належним чином завірені копії: 
документа, що посвідчує особу, трудової книжки або документів, що засвідчу-
ють досвід роботи, документа про вищу освіту; біографічна довідка (резюме); 
конкурсна пропозиція; згода на обробку персональних даних; медична довідка 
про стан здоров’я; рекомендації та інші документи на розсуд претендента.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.
У разі подання заяви та документів лише електронною поштою учасник 

конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додат-
ково подає підписану заяву.

Заяви та конкурсні пропозиції приймаються протягом 30 кален-
дарних днів після оприлюднення оголошення за адресою: 49000, 
м. дніпропетровськ, вул. центральна, 6, кімн. 36, тел. (056) 744-
11-41 або на електронну адресу Stat_12@spfu.gov.ua. інформацію 
щодо дати і місця проведення конкурсного відбору буде розміщено 
додатково.

Оприлюднення результатів конкурсного відбору буде розміщено на офі-
ційному сайті РВ ФДМУ по Дніпропетровській області та в газеті «Відомості 
приватизації» не пізніше трьох днів з дати його завершення.

ФДмУ ПоВіДомЛЯЄ

інформаційне ПовідомЛення
рв фдму по Тернопільській області про проведення 

повторного продажу за конкурсом пакета акцій  
ПаТ «Тернопільський радіозавод «оріон»

1. Дані про товариство.
Код за ЄДРПОУ 22607719.
Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство «Тернопіль-

ський радіозавод «Оріон».
Місцезнаходження товариства: вул. 15 Квітня, 6, м. Тернопіль, 46023.
Телефон / факс: (0352) 24-30-14 / (0352) 24-40-07.
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній влас-

ності, % – 0.
2. Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області пропонує до про-

дажу пакет акцій у кількості 99 543 480 штук, що становить 96,129 % статутного 
капіталу товариства.

Статутний капітал товариства становить 25 888 000,00 грн.
Номінальна вартість однієї акції – 0,25 грн.
3. Початкова ціна пакета акцій товариства – 140 750 000,00 грн.
Крок торгів –1 407 500,00 грн.
4. Характеристика товариства:
Основний вид діяльності за КВЕД: 26.30 – Виробництво обладнання зв’язку.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01 квітня 2016 року – 

606 осіб.
Монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках – товариство не ви-

знано у встановленому порядку, як таке, що займає монопольне становище на 
загальнодержавному та регіональному ринках.

Відомості про нерухоме майно та площу земельної ділянки, які використовує 
товариство, умови їх використання:

Кількість споруд: 23 одиниці. Кількість будівель: 13 одиниць. Площа складських 
приміщень – 5,6 тис. м2. Площа виробничих приміщень – 35,0 тис. м2. Площа офіс-
них приміщень – 8,59 тис. м2. Інших допоміжних приміщень – 50,23 тис. м2.

Загальна площа земельної ділянки – 14,0991 га: земельна ділянка площею 
6,9657 га перебуває в оренді згідно з договором оренди від 24.11.2010, укладеним 
з Байковецькою сільською радою строком на 49 років; земельна ділянка площею 
3,0734 га перебуває в оренді згідно з договором оренди від 27.05.2015, укладеним 
з Тернопільською міською радою строком на 5 років; земельна ділянка площею 
1,0 га перебуває в оренді згідно з договором оренди від 14.02.2014, укладеним 
з Круглоозерською сільською радою Голопристанського району Херсонської об-
ласті строком на 10 років; земельна ділянка площею 2,24 га виділена товариству 
рішенням Зборівської міської ради від 14.03.1980 № 5; земельна ділянка площею 
0,3 га в с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області перебуває в ко-
ристуванні на підставі Державного акта на право користування землею № 035408 
від 1984 року; земельна ділянка площею 0,52 га в с. Ратищі Зборівського району 
Тернопільської області перебуває в користуванні на підставі Державного акта на 
право постійного користування землею № 000473 від 06.08.1997.

Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами викидів за 2015 р. становить 2,815 т, за які нараховано екологічний 
податок в сумі 595,58 грн.

Обсяги скидів забруднюючих речовин безпосередньо в водні об’єкти за 2015 р. 
становить 0,6 т, за які нараховано екологічний податок в сумі 36,64 грн.

Обсяги утворення відходів протягом 2015 р. становлять 7,252 т, за які нарахо-
вано екологічний податок в сумі 11,31 грн.

Перевищень дозволених нормативів не встановлено, лабораторією підпри-
ємства ведеться періодичний контроль за обсягами викидів відповідно до умов, 
які встановлені в дозволі на викиди № 61101100000 – 8.

Відходи І – ІV класу небезпеки протягом 2015 р. утилізовано спеціалізованими 
організаціями, за що сплачено 50 078,00 грн.

Заборгованість зі сплати екологічного податку відсутня.
Виробництво обладнано 13 установками очищення вентиляційних викидів від 

домішок пилу, стан обладнання задовільний, установки паспортизовані та зареє-
стровані, ступінь очищення становить від 90 % до 98 %.

основні показники господарської діяльності товариства  
за останні три роки та останній звітний період

Показник 2013 рік 2014 рік 2015 рік І квартал 
 2016 року

Чистий дохід від реалізації продукції (това-
рів, робіт, послуг), тис. грн.

27323 45484 73145 24546

Чистий фінансовий результат, тис. грн. -5532 +86 +2271 +2439

Дебіторська заборгованість, тис. грн. 4382 4615 5528 8436

Кредиторська заборгованість, тис. грн. 11837 13707 12923 13076

Рентабельність, % -20,25 0,19 3,11 9,94

Вартість активів, тис. грн.. 50949 52882 56728 60812

Вартість власного капіталу, тис. грн. 39112 39175 41385 43819

Величина чистого прибутку, тис. грн. -5532 +86 +2271 +2439

5. Фіксовані умови конкурсу:
Покупець зобов’язаний забезпечити:
1. В економічній діяльності товариства:
збереження основних видів економічної діяльності товариства, які є на дату 

підписання договору купівлі-продажу;
недопущення виникнення податкового боргу;
недопущення виникнення простроченої заборгованості товариства із сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
виконання мобілізаційних завдань, визначених для товариства;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
виконання вимог Закону України «Про державне оборонне замовлення»;
виконання вимог Закону України «Про державну таємницю» в частині про-

вадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, забезпечення роботи 
відділу режиму та охорони, збереження та обліку матеріальних носіїв секретної 
інформації та функціонування приміщень для зберігання секретної інформації;

утримання в належному стані об’єктів та засобів цивільної оборони.
2. В інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
освоєння виробництва нових видів продукції (послуг), у тому числі для потреб 

національної безпеки і оборони;
здійснення заходів з технологічного переозброєння та модернізації механоо-

бробного та інструментального виробництва, в тому числі шляхом впровадження 
прогресивних технологій і новітнього технологічного обладнання, механізації та 
автоматизації інших виробництв;

завершення розпочатої товариством розробки радіостанції з ППРЧ «Оріон 
Р-173» для потреб МО України та введення їх у виробництво протягом року після 
переходу права власності;

завершення розпочатих товариством робіт з модернізації радіостанції 
«Р-173М» та системи зв’язку для потреб Укрзалізниці та силових структур з ви-
користанням стандарту ДМР;

удосконалення виробництва, організації праці та управління;
виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підвищення еконо-

мічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності 
товариства згідно з бізнес-планом, поданим потенційним покупцем.

3. У соціальній діяльності товариства:
недопущення утворення простроченої заборгованості товариства перед пра-

цівниками із заробітної плати;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи упо-

вноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини 
першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником 

дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті 
41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати переходу 
права власності на пакет акцій;

виконання в повному обсязі колективного договору протягом строку його дії, 
а після його завершення укладення нового або внесення змін до зазначеного до-
говору в установленому законодавством порядку та його виконання;

здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України 
«Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнен-
ня встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 
підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого 
травматизму і професійних захворювань;

працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями, створення 
належних умов праці для таких осіб з урахуванням їх особливих потреб, відповідного 
облаштування виробництв та забезпечення доступу до них зазначених осіб.

4. У природоохоронній діяльності товариства:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства;
виконання заходів товариства щодо охорони навколишнього природного 

середовища.
5. У сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:
належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення 

товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на балансі 
товариства;

сприяння недопущенню безоплатного використання державного майна та 
його незаконного відчуження;

з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до повного виконання 
умов договору купівлі-продажу пакета акцій голосування на загальних зборах акці-
онерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, 
зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства 
виключно у разі отримання попередньої згоди Регіонального відділення Фонду дер-
жавного майна України по Тернопільській області. У разі неотримання такої згоди 
на день проведення загальних зборів акціонерів товариства покупець зобов’язаний 
голосувати проти збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни но-
мінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства;

недопущення з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до по-
вного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій без попередньої згоди 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській об-
ласті вчинення правочину з відчуження майна товариства, якщо балансова вартість 
майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів 
товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Зазначена 
умова не застосовується до правочинів щодо відчуження майна товариства, яке 
здійснюється в межах звичайної діяльності товариства. Під відчуженням розумі-
ються такі правочини, як купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та 
передача до статутних (складених) капіталів інших господарських товариств;

спрямування дивідендів, нарахованих на придбаний у процесі приватизації пакет 
акцій, яким володіла до його продажу держава в особі регіонального відділення Фонду 
державного майна України, до Державного бюджету України відповідно до затвердже-
ного Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частки прибутку, 
що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської 
діяльності у 2016 році за період перебування пакета акцій у державній власності.

Строк дії зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду 
їх виконання, становить 5 років з дати переходу до покупця права власності на 
пакет акцій товариства.

6. Інформація про наявність або відсутність радника: конкурс проводиться 
без залучення радника.

7. Конкурс проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про прива-
тизацію державного майна», Закону України «Про санкції», постанови Кабінету 
Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурент-
ної приватизації у 2015 – 2016 роках» (зі змінами і доповненнями), відповідно 
до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акці-
онерних 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 фондово-
го ринку від 10.05.2012 № 674, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 
12.06.2012 за № 940/21252.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які згідно статті 8 Закону України 
«Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями:

юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є 
держава Україна;

юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кін-
цевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визна-
ної Верховною радою України державою-агресором;

органи державної влади;
працівники державних органів приватизації;
державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні 

акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Мі-

ністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у 
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;

особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим 
бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або 
є пов’язаними особами таких осіб;

юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній 
Верховною Радою України державою – агресором, або стосовно яких застосовано 
санкції відповідно до законодавства;

фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, 
визнаної Верховною Радою України державою – агресором, або стосовно яких 
застосовано санкції відповідно до законодавства.

Разом із заявою для участі в приватизації об'єкта державної власності пода-
ється інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтер-
есах яких придбаваються державні об'єкти, їх засновників, учасників, у тому числі 
фізичних осіб – кінцевих власників.

8. Для участі в конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу:
сплачує 28 150 000,00 грн, як конкурсну гарантію на розрахунковий рахунок 

№ 37313019011911 в Банку: ДКСУ м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 14037372, 
одержувач коштів – Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області. При-
значення платежу: конкурсна гарантія для участі у конкурсі з продажу пакета акцій 
ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»;

сплачує 340,00 грн, як реєстраційний збір на розрахунковий рахунок 
№ 37187501900001, Банк: ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012, код за 
ЄДРПОУ 14037372, одержувач коштів – Регіональне відділення ФДМУ по Терно-
пільській області. Призначення платежу: реєстраційний збір для участі у конкурсі 
з продажу пакета акцій ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»;

подає конкурсну документацію та конкурсну пропозицію.
Конкурсна документація складається та запечатується в окремий непрозо-

рий пакет з написом «Конкурсна документація» із зазначенням на ньому тільки 
адреси державного органу приватизації і назви конкурсу. На пакеті не повинна 
міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потен-
ційного покупця.

Конкурсна пропозиція та документи, що підтверджують повноваження особи, 
яка підписала конкурсну пропозицію, подаються у запечатаному непрозорому 
пакеті з написом «Конкурсна пропозиція», на якому зазначаються тільки найме-
нування, адреса державного органу приватизації та назва конкурсу. На пакеті не 
повинна міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати 
учасника конкурсу.

9. Дата та час завершення прийому конкурсної документації:
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-

продажу завершується 15 серпня 2016 року о 17.00.

управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-36-16

проДаж пакетів акцій
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Потенційний покупець подає один примірник остаточного проекту договору 
купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо його умов. Остаточний проект дого-
вору купівлі-продажу запечатується в непрозорий пакет з написом «Остаточний проект 
договору купівлі-продажу», на якому зазначаються найменування та місцезнаходження 
державного органу приватизації, назва конкурсу і потенційний покупець.

10. Адреса приймання конкурсної документації та остаточного проекту догово-
ру купівлі-продажу: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 46008, Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Тернопільській області, кабінет 603, щодня з 
8.00 до 17.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 8.00 до 16.00.

11. Дата, час та місце початку та завершення прийому конкурсних пропози-
цій: реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій про-
водиться 23 серпня 2016 року з 10.00 до 10.50 у Регіональному відділенні Фонду 
державного майна України по Тернопільській області за адресою: вул. Танцорова, 
11, м. Тернопіль, 2-й поверх, зал засідань.

12. Дата, час та місце проведення конкурсу.
конкурс з продажу пакета акцій ПаТ «Тернопільський радіозавод «оріон» 

буде проведено 23 серпня 2016 року об 11.00 у приміщенні регіонально-
го відділення фонду державного майна україни по Тернопільській області 
за адресою: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 2-й поверх, зал засідань.

13. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: 46023, м. Тернопіль, вул. 15 

Квітня, 6, у робочі дні з понеділка по четвер з 9.00 до 16.00 після отримання в регі-
ональному відділенні дозволу-перепустки на відвідання товариства.

14. Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з організації 
конкурсу.

Пакет документації про конкурс та дозвіл-перепустку на відвідання товариства 
можна отримати за адресою: вул. Танцорова,11, м. Тернопіль, щодня з 8.00 до 
17.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 8.00 до 16.00.

Телефон для довідок (0352) 25-04-87. Електронна адреса: root_61@spfu.
gov.ua.

Після отримання пакета документації про конкурс потенційний покупець опра-
цьовує і подає до Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області один 
примірник пропозицій до договору купівлі-продажу пакета акцій з чітко зазначе-
ними змінами та доповненнями.

Приймання від потенційних покупців пропозицій до проекту договору купівлі-
продажу пакета акцій завершується 08 серпня 2016 року о 17.00.

15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
Покупець акцій у бездокументарній формі подає до державного органу при-

ватизації в складі проекту остаточного договору купівлі-продажу інформацію про 
відкритий на ім’я покупця рахунок у цінних паперах у депозитарній установі та ін-
формацію про депозитарну установу в обсязі, необхідному для складання розпоря-
дження про виконання облікової операції з переказу придбаних покупцем акцій.

управління продажу об'єків малої приватизації, т. 280-42-34

проДаж об’єктів групи а

ПіДЛЯГАЮТЬ ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом ПроДАЖУ  
нА АУКЦіоні

ПереЛік 
об’єктів державної власності групи а,  

що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 04.07.2016 № 1284)

Черкаська обЛасТь
Нежитлові приміщення в будівлі тракторної бригади (лазня, душова) загальною 

площею 12,3 м2 за адресою: 20120, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Філіція, 
вул. Молодіжна, 11/1.

ПереЛік 
об’єктів державної власності групи а,  

що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 05.07.2016 № 1291)

ПоЛТавська обЛасТь
1. Побутовий корпус літ. ТС-ІІ загальною площею 705,3 м2 разом із земельною 

ділянкою за адресою: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Харчовиків, 6, що пе-
ребуває на балансі КП «Полтавський м’ясокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00424214).

2. Громадська будівля (офіс) літ. ОБ-1 загальною площею 327,4 м2 разом із 
земельною ділянкою за адресою: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Харчо-
виків, 6, що перебуває на балансі КП «Полтавський м’ясокомбінат» (код за ЄДРПОУ 
00424214).

ПереЛік 
об’єктів державної власності групи а,  

що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 05.07.2016 № 1293)

сумська обЛасТь
1. Силососховище площею 638,9 м2 за адресою: 42085, Сумська обл., Ромен-

ський р-н, с. Залатиха, вул. Садова, 19, що перебуває на балансі ВАТ «Роменський 
завод АТС» (код за ЄДРПОУ 14003002).

2. Автовагова площею 36,5 м2 за адресою: 42085, Сумська обл., Роменський 
р-н, с. Залатиха, вул. Садова, 20, що перебуває на балансі ВАТ «Роменський завод 
АТС» (код за ЄДРПОУ 14003002).

3. Теслярська майстерня площею 153,4 м2 за адресою: 42085, Сумська обл., 
Роменський р-н, с. Залатиха, вул. Садова, 21, що перебуває на балансі ВАТ «Ро-
менський завод АТС» (код за ЄДРПОУ 14003002).

4. Механічна майстерня площею 176,4 м2 за адресою: 42085, Сумська обл., 
Роменський р-н, с. Залатиха, вул. Садова, 22, що перебуває на балансі ВАТ «Ро-
менський завод АТС» (код за ЄДРПОУ 14003002).

5. Пилорама площею 76,0 м2 за адресою: 42085, Сумська обл., Роменський 
р-н, с. Залатиха, вул. Садова, 23, що перебуває на балансі ВАТ «Роменський завод 
АТС»(код за ЄДРПОУ 14003002).

6. Критий тік площею 86,9 м2 за адресою: 42085, Сумська обл., Роменський 
р-н, вул. Вишнева, 26, що перебуває на балансі ВАТ «Роменський завод АТС» (код 
за ЄДРПОУ 14003002).

7. Навіс-зерносховище площею 99,9 м2 за адресою: 42085, Сумська обл., Ро-
менський р-н, вул. Вишнева, 26а, що перебуває на балансі ВАТ «Роменський завод 
АТС»(код за ЄДРПОУ 14003002).

8. Зерносховище площею 539,5 м2 за адресою: 42085, Сумська обл., Ромен-
ський р-н, вул. Вишнева, 26б, що перебуває на балансі ВАТ «Роменський завод 
АТС»(код за ЄДРПОУ 14003002).

9. Зерносховище площею 497,5 м2 за адресою: 42085, Сумська обл., Ромен-
ський р-н, вул. Вишнева, 26в, що перебуває на балансі ВАТ «Роменський завод 
АТС»(код за ЄДРПОУ 14003002).

дніПроПеТровська обЛасТь
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  
об’єкта приватизації

Назва об'єкта: групи інвентарних об’єктів у складі: будівля управління ЖКГ літ. 
С-2, загальною площею 1 486,6 м2, сходи літ. с, с1, с2, ґанок літ. с3, пожежні сходи 
літ. с4, прохідна промбази ЖКГ літ.СI-1, загальною площею 16,8 м2, приямок тепло-
траси літ. сі, склад літ. СЇ-1, СЇ1-1, СЇ11-1, СЇ111-1, загальною площею літ. 531,9 м2, 
навіс літ. СЇІV -1, склад літ. СЖ-1, загальною площею 176,0 м2, ґанок літ. сж, склад 
металу літ. СЗ-1, загальною площею 79,7 м2, № III – мостіння, внутрішньодворові 
мережі – 3 од. (зовнішня телефонізація управління ЖКГ, каналізація зовнішня управ-
ління ЖКГ, мережі теплопостачання зовнішні), транспортні засоби, господарський 
інвентар, меблі, офісне обладнання – 163 од.

Адреса об'єкта: 49055, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Бу-
дівельників, 34.

Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 14313332, ПАТ «Дніпровський машино-
будівний завод» за адресою: 49055, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, 
вул. Будівельників, 34.

Відомості про об’єкт приватизації: група інвентарних об’єктів у складі: будівля 
управління ЖКГ літ. С-2, загальною площею 1 486,6 м2 (1972 року), сходи літ. с, с1, 
с2, ґанок літ. с3, пожежні сходи літ. с4, прохідна промбази ЖКГ літ. СI-1, загальною 
площею 16,8 м2 (1972 року), приямок теплотраси літ. сі, склад літ. СЇ-1, СЇ1-1, СЇ11-1, 
СЇ111-1, загальною площею літ. 531,9 м2 (1976 року), навіс літ. СЇІV -1 (1976 року), 
склад літ.СЖ-1, загальною площею 176,0 м2 (1972 року), ґанок літ. сж, склад металу  
літ.СЗ-1, загальною площею 79,7 м2 (1972 року), № III – мостіння, внутрішньодворові 
мережі – 3 од. (зовнішня телефонізація управління ЖКГ, каналізація зовнішня управ-
ління ЖКГ, мережі теплопостачання зовнішні), транспортні засоби, господарський 
інвентар, меблі, офісне обладнання – 163 од. На теперішній час об’єкт не експлуа-
тується. Земельна ділянка під об’єкт приватизації окремо не відводилась.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 6 043 924,00 грн, ПДВ – 1 208 784,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 7 252 708,80 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання протипо-

жежних та інших правил з утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних 
норм, передбачених законодавством України; право користування, купівлі, оренди 
земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації покупцем вирішується 
самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; подальше 
відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового 
власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою 
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у по-
рядку, що затверджується ФДМУ; покупець сплачує нотаріальні послуги, пов’язані 
з посвідченням договору купівлі-продажу; покупець зобов’язаний протягом 30 
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу 
сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни 
продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.

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

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

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

Сума грошових коштів у розмірі 725 270,88 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній 
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10 % від початкової 
ціни об’єкта приватизації в сумі 725 270,88 грн»).

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

аукціон в електронній формі буде проведено ПаТ державна акціонерна 
компанія «національна мережа аукціонних центрів» в особі філії «дніпро-
петровський аукціонний центр» (http://nmac.net.ua) 04 серпня 2016 року. 
Час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових про-
позицій) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог 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 вересня 
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 
2015 року за № 1147/27592.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайті ПАТ Державна акціонерна компанія 
«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 аук-
ціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є до-
датками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

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

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

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

інформація 
про продаж на аукціоні в електронній формі  

групи інвентарних об’єктів
Назва об'єкта: група інвентарних об’єктів – державне майно розброньованої 

автомобільної колони у складі: будівля складу ПАРМ (літ. Л-1) площею 368,9 м2; 
автобус IКАРУС № 49-97 ЯАА; автобус IКАРУС № 49-98 ЯАА; автобус ТОР 42091 
№ 45-86 ЯАА.

Адреса об'єкта: м. Дніпропетровськ, вул. Філософська, 39.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 02139245, ТОВ «Автопромінь» за адресою: 

49006, м. Дніпропетровськ, вул. Філософська, 39.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля складу 

ПАРМ (літ. Л-1) площею 368,9 м2 без підвалу, складається з трьох окремих боксів 
площами: 167,9 м2, 101,7 м2, 99,3 м2. Вхід до кожного боксу окремий, здійснюється 
через металеві ворота. Рік побудови – 1967.

Будівля розташована на території автотранспортного підприємства в глибині 
двору. Територія підприємства огороджена. Є під’їзд до об’єкта. Поблизу розта-
шовані зупинки громадського транспорту. Будівля обладнана системою електро-
постачання. Опалення, водопостачання та каналізація відсутні. Будівля потребує 
проведення поточних ремонтних робіт.

Автобус IКАРУС № 49-97 ЯАА; автобус IКАРУС № 49-98 ЯАА; автобус ТОР 42091 
№ 45-86 ЯАА розукомплектовані, підлягають ліквідації на брухт.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 767 689,00 грн, ПДВ – 153 537,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 921 226,80 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх са-

нітарних, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та дотримання 
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; зняти ав-
тотранспорт з обліку в органах ДАІ; 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; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під 
об’єктом приватизації, вирішується покупцем самостійно в порядку, встановленому 
чинним законодавством України; покупець сплачує нотаріальні послуги, пов’язані 
з посвідченням договору купівлі-продажу; покупець зобов’язаний протягом 30 
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу 
сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни 
продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.

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

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

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

Сума грошових коштів у розмірі 92 122,68 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній 
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10 % від початкової 
ціни об’єкта приватизації в сумі 92 122,68 грн»).

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

аукціон в електронній формі буде проведено акціонерним товариством 
державної акціонерної компанії «національна мережа аукціонних центрів» 
в особі філії «дніпропетровський аукціонний центр» (http://nmac.net.ua) 04 
серпня 2016 року. Час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (вне-
сення цінових пропозицій) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог 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 вересня 
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 
2015 року за № 1147/27592.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, пода-
ються в електронному вигляді на сайті публічного акціонерного товариства Державної 
акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії публічного акціонерно-
го товариства Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних 
центрів» – «Дніпропетровський аукціонний центр» (49044, м. Дніпропетровськ, 
вул. Шевченка, 18б, офіс 10) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примір-
никах та належним чином засвідчені копії документів, 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 розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській об-
ласті за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, к. 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.

донецька обЛасТь
інформація 

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

Назва об'єкта: інженерна споруда «Басейн бризкальний».
Місцезнаходження об’єкта: 84112, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Ново-

содівська, 2.
Балансоутримувач: ВАТ «Содовий завод».
Ідентифікаційний код балансоутримувача 00204895.
Адреса балансоутримувача: 84112, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Світ-

лодарська (Чубаря), 91.
Відомості про об'єкт: бетонна некрита прямокутної форми чотирисекційна 

інженерна споруда для охолодження циркуляційної води площею 6 536,0 м2. Три 
секції введені в експлуатацію у 1945 році, четверта – 1959 році. За призначенням не 
використовується. Заповнена твердими відходами виробництва харчової солі.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 485 252,00 грн; ПДВ – 97 050,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 582 302,40 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта покупець визначає самостій-

но; забезпечити дотримання санітарних та екологічних норм під час експлуатації 
об’єкта; вирішити питання землекористування згідно з чинним законодавством 
протягом двох років після набуття права власності на об’єкт; подальше відчуження 
та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов дого-
вору купівлі-продажу здійснюються за погодженням з органом приватизації із за-
безпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покуп-
цем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених 
законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно з 
законодавством України.

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

Грошові кошти в розмірі 58 230,24 грн (без ПДВ), що становить 10 % від по-
чаткової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172, 
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

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

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 

1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 
року за № 400/2840 (зі змінами).

аукціон в електронній формі буде проведено ПаТ державна акціонер-
на компанія «національна мережа аукціонних центрів» (філією «донецький 
аукціонний центр») 05 серпня 2016 року. Час початку торгів – 11.00, час за-
кінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайт ПАТ Державна акціонерна компанія 
«Національна мережа аукціонних центрів»:http://www.nmac.net.ua філії «Донецький 
аукціонний центр». Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учас-
ники аукціону зобов’язані надіслати на адресу філії «Донецький аукціонний центр» 
ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (87515, Донецька обл., м. Марі-
уполь, вул. Пушкіна, 74б) 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.

Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні – 
01.08.2016 до 17.00.

Винагорода організатора аукціону – ПАТ Державна акціонерна компанія «На-
ціональна мережа аукціонних центрів» виплачується покупцем у розмірі 1 % від 
початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 5 823,02 грн.

Ознайомитися з об`єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. 
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057)704-17-36.

ЗакарПаТська обЛасТь
інформація 

про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни в 
електронній формі об’єкта державної власності

Балансоутримувач об’єкта: ПАТ «Ужгородський Турбогаз».
Адреса об'єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Болгарська, 3.
Відомості про об'єкт: вбудоване приміщення заглибленого складу № 2 за-

гальною площею 756,8 м2 складається з восьми приміщень (І-УІІІ), що розміщені 
у підвалі п’ятиповерхової будівлі лабораторного корпусу (літ. З), яка розташована 
на території ПАТ «Ужгородський Турбогаз». На дату оцінки об’єкт перебуває в неза-
довільному стані, не використовується у зв’язку з періодичним підтопленням при-
міщень грунтовими водами. Технічна характеристика об’єкта: фундамент, стіни та 
перегородки бетонні; перекриття – залізобетонні плити; підлоги бетонні; внутрішнє 
оздоблення – водними розчинами; двері металеві; вікна відсутні; інженерні комуні-
кації – електроосвітлення, водопровід, каналізація, газ, вентиляція.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ: 365 221,00 грн, ПДВ: 73 044,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 438 265,20 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; забез-

печити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарно-екологічних норм та 
правил пожежної безпеки.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти в національ-
ній валюті України.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в розмірі 17,00 грн та кошти 
під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 в 
ГУДКСУ у Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, 
код 22111310, МФО 812016.

Грошові кошти в розмірі 43 826,52 грн, що становить 10 % початкової ціни 
об’єкта, перераховуються на р/р № 37316006018418 в ДКСУ, МФО 820172, одер-
жувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310.

аукціон за методом зниження ціни в електронній формі в он-лайн режимі 
буде проводитись товарною біржею «універсальна товарно-сировинна бір-
жа» в системі електронних торгів 10 серпня 2016 року. Час початку аукціону – 
10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

Кінцевий термін прийняття заяв (за три дні до дати проведення аукціону) – 05 
серпня 2016 до 15.45.

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

Кожний учасник аукціону укладає договір з товарною біржею «Універсальна 
товарно-сировинна біржа» про умови участі в аукціоні в електронній формі та 
зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити біржі винагороду за про-
ведення аукціону (1 % від початкової ціни продажу з урахуванням ПДВ).

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді до товарної біржі «Універсальна товарно-
сировинна біржа» на електронну адресу: https://www.utsb.com.ua. Протягом двох 
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати 
на адресу товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, 
вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 51, офіс 11) оригінали заяви на участь 
в акціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є 
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

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

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування, в робочі дні. 
Отримати додаткову інформацію можна в РФ ФДМУ по Закарпатській області 
за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 кімн. 315; телефони для до-
відок в Ужгороді (0312) 61-38-83.

ЗаПоріЗька обЛасТь
інформація 

про продаж на аукціоні об’єкта державної власності
Найменування об’єкта приватизації: очисні споруди біологічного очищення 

фекальних стоків.
Місцезнаходження: 70424, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Розумівка, 

територія бази відпочинку «Лісова поляна».
Балансоутримувач: ВАТ «Запоріжсантехмонтаж», код за ЄДРПОУ 01415559.
Відомості про об'єкт: до складу об’єкта приватизації входять: насосна фекаль-

них відходів, літ. Ф, насосна фекальних відходів, літ. Р, установка БІО-25, № 4 (у т. 
ч. трубопроводи – 366 пог. м).

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 29 553,00 грн (двадцять дев’ять 
тисяч п’ятсот п’ятдесят три гривні 00 копійок), ПДВ – 5 910,60 грн (п’ять тисяч 
дев’ятсот десять гривень 60 копійок).

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 35 463,60 грн (тридцять 
п’ять тисяч чотириста шістдесят три гривні 60 копійок).

Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації 
становить 3 546,36 грн.

Умови продажу об’єкта: питання землекористування покупець вирішує само-
стійно після укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного за-
конодавства; сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

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

сотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Сума грошових коштів, що має вноситися учасниками аукціону (потенційними 

покупцями), у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації перераховується 
на р/р № 37311049000444 в Державній казначейській службі України в м. Київ, МФО 
820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн та грошо-
ві кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 
№ 37189005004385 в Головному управлінні Державної казначейської служби Укра-
їни у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Леніна, 168, МФО 813015, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціоні – 01 серпня 2016 року.
аукціон в електронній формі буде проведено українською універсаль-

ною біржею 05 серпня 2016 року, час початку торгів – 10.00, час закінчення 
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в 
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за 
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592, 
зі змінами. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до 
заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на 
електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати ре-
єстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Запорізької філії 
Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна (стара 
назва-Червоногвардійська), 40, офіс 120) оригінали заяви на участь в аукціоні у 
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками 
до заяви, а також докази надсилання цих документів.

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

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

збавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області за адре-

сою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 38, 40 з 8.00 до 16.00, у п’ятницю – з 
8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061) 226-07-75, 226-07-76.

кіровоградська обЛасТь
інформацIя

про продаж на аукцiоні в електронній формі  
об’єктів державної власності

Мiсцезнаходження об’єктів: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, 
вул. Заводська, 1.

Балансоутримувач: ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «Етал», 28000, Кіро-
воградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, код за ЄДРПОУ 05814256.

1. Назва об'єкта: верстат довбальний, інв. № 023016, реєстровий номер 
5814256.20.ААВАГЕ085.

Відомості про об'єкт: рік введення в експлуатацію – 1983. Стан задовільний, 
подальша експлуатація верстата можлива.

Ціна об’єкта без ПДВ – 3 080,0 грн, ПДВ – 616,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 3 696,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта : 369,60 грн.
2. Назва об'єкта: верстат круглопиляльний, інв. №023015, реєстровий но-

мер 5814256.20.ААВАГЕ084.
Відомості про об'єкт: рік введення в експлуатацію – 1983. Верстат комплектний, 

необхідна ревізія всіх механізмів. Стан задовільний.
Ціна об’єкта без ПДВ – 2 540,0 грн, ПДВ – 508,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 3 048,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта : 304,80 грн.
3. Назва об'єкта: верстат для обробки деревних матеріалів «Лучеса» 

уодм-1, інв. №030911, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ094.
Відомості про об'єкт: рік введення в експлуатацію – 1989. Верстат комплектний, 

необхідна ревізія всіх механізмів. Стан задовільний.
Ціна об’єкта без ПДВ – 7 480,0 грн, ПДВ – 1 496,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 8 976,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта : 897,60 грн.
4. Назва об'єкта: естакада для циклону ц-1050 та оборника, інв. № 025159, 

реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ091.
Відомості про об'єкт: рік введення в експлуатацію – 1985. Стан – задовільний, 

можлива подальша експлуатація.
Ціна об’єкта без ПДВ – 8 900,0 грн, ПДВ – 1 780,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 10 680,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта : 1068,0 грн.
5. Назва об'єкта: трансформатор зварювальний дТм-401, інв. № 031564, 

реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ097.
Відомості про об'єкт: рік введення в експлуатацію – 1990. Комплектний, зна-

ходиться в технічно справному стані.
Ціна об’єкта без ПДВ – 1 970,0 грн, ПДВ – 394,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 2 364,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта : 236,40 грн.
6. Назва об'єкта: машина для приготування та подавання жорстких роз-

чинів, інв. №024906, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ086.
Відомості про об'єкт: рік введення в експлуатацію – 1984. Машина тривалий 

час не була задіяна в роботі, необхідна ревізія всіх механізмів. 
Ціна об’єкта без ПДВ – 25 580,0 грн, ПДВ – 5 116,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 30 696,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта : 3 069,60 грн.
7. Назва об'єкта: установка свердлування отворів в залізобетоні иЭ1806, 

інв. № 033890, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ107.
Відомості про об'єкт: рік введення в експлуатацію – 1992 (рік випуску 1988). 

Установка розукомплектована, відсутні: рукоятки для переміщення вручну редук-
тора поворотного пристрою, а також для здійснення подачі при свердлінні; два 
колеса з гумовим ободом в зборі. 

Ціна об’єкта без ПДВ – 5 910,0 грн, ПДВ – 1 182,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 7 092,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта : 709,20 грн.
8. Назва об'єкта: машина для шліфування дерев’яних підлог со-155, ре-

єстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ115.
Відомості про об'єкт: рік випуску – 1988. Машина комплектна, необхідне про-

ведення ревізії всіх механізмів. Стан задовільний. 
Ціна об’єкта без ПДВ – 2 850,0 грн., ПДВ – 570,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 3 420,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта : 342,00 грн.
9. Назва об'єкта: машина мозаїчно-шліфувальна со-111, реєстровий но-

мер 5814256.20.ААВАГЕ116.
Відомості про об'єкт: рік випуску – 1988. Машина комплектна, необхідне про-

ведення ревізії всіх механізмів. Стан задовільний. 
Ціна об’єкта без ПДВ – 2 840,0 грн, ПДВ – 568,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 3 408,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта : 340,80 грн.
10. Назва об'єкта: установка со 169, реєстровий номер 5814256.20.АА-

ВАГЕ117.
Відомості про об'єкт: рік випуску – 1989. Установка комплектна, необхідне 

проведення ревізії всіх механізмів. Стан задовільний.
Ціна об’єкта без ПДВ – 7 830,0 грн, ПДВ – 1 566,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 9 396,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта : 939,40 грн.
11. Назва об'єкта: малярний агрегат со-154, реєстровий номер 5814256.20.

ААВАГЕ118.
Відомості про об'єкт: перебуває на складському зберіганні з 1989 року, рік 

випуску – 1988. Агрегат комплектний, необхідне проведення ревізії всіх механіз-
мів. Стан задовільний.

Ціна об’єкта без ПДВ – 7 130,0 грн, ПДВ – 1 426,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 8 556,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта : 855,60 грн.
12. Назва об'єкта: малярна станція со, реєстровий номер 5814256.20.АА-

ВАГЕ119.
Відомості про об'єкт: перебуває на складському зберіганні з 1989 року. Станція 

комплектна, тривалий час не була задіяна в роботі, необхідне проведення ревізії 
всіх механізмів. Загальний стан задовільний.

Ціна об’єкта без ПДВ – 80 900,0 грн, ПДВ – 16 180,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 97 080,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта : 9 708,0 грн.
13. Назва об'єкта: вентилятор 74-70-86-у 4-5 (вр 280-46 ду (вц 14-46), 

реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ120.
Відомості про об'єкт: перебуває на складському зберіганні з 1990 року, рік 

випуску – 1988. Вентилятор комплектний, необхідне проведення ревізії всіх ме-
ханізмів. Загальний стан задовільний.

Ціна об’єкта без ПДВ – 11 730,0 грн, ПДВ – 2 346,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 14 076,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової вартості продажу об’єкта: 

1 407,60 грн.
14. Назва об'єкта: вентилятор вц-4-75 (в-ц4-75-6,3), реєстровий номер 

5814256.20.ААВАГЕ121.
Відомості про об'єкт: перебуває на складському зберіганні з 1993 року. Вен-

тилятор комплектний, необхідне проведення ревізії всіх механізмів. Загальний 
стан задовільний.

Ціна об’єкта без ПДВ – 4 700,0 грн, ПДВ – 940,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 5 640,0грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта : 564,0 грн.
15. Назва об'єкта: шарнірно-панельне риштування, інв. № 025138, реєстро-

вий номер 5814256.20.ААВАГЕ087.
Відомості про об'єкт: рік введення в експлуатацію – 1985. Перебуває в технічно 

справному стані. Стан задовільний, можлива подальша експлуатація.
Ціна об’єкта без ПДВ – 2 830,0 грн, ПДВ – 566,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 3 396,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта : 339,60 грн.
16. Назва об'єкта: шарнірно-панельне риштування, інв. № 025139, реєстро-

вий номер 5814256.20.ААВАГЕ088.
Відомості про об'єкт: рік введення в експлуатацію – 1985. Перебуає в технічно 

справному стані. Стан задовільний, можлива подальша експлуатація.

Ціна об’єкта без ПДВ – 2 830,0 грн, ПДВ – 566,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 3 396,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% від початкової ціни об’єкта : 339,60 грн.
17. Назва об'єкта: шарнірно-панельне риштування, інв. №025140, реєстро-

вий номер 5814256.20.ААВАГЕ089.
Відомості про об'єкт: рік введення в експлуатацію – 1985. Знаходиться в техніч-

но справному стані. Стан – задовільний, можлива подальша експлуатація.
Ціна об’єкта без ПДВ – 2 830,0 грн., ПДВ – 566,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 3 396,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта : 339,60 грн.
18. Назва об'єкта: шарнірно-панельне риштування, інв. № 025141, реєстро-

вий номер 5814256.20.ААВАГЕ090.
Відомості про об'єкт: рік введення в експлуатацію – 1985. Перебуває в технічно 

справному стані. Стан задовільний, можлива подальша експлуатація.
Ціна об’єкта без ПДВ – 2 830,0 грн, ПДВ – 566,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 3 396,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта : 339,60 грн.
Умови продажу: після укладення договору купівлі-продажу подальше викорис-

тання об’єкта визначає покупець.
Покупець бере на себе витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням дого-

вору купівлі-продажу. Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 

придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462, 
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіро-
воградській області.

Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок 
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, 
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.

Кінцевий термін прийняття заяв: 01 серпня 2016 року.
аукціон в електронній формі буде проведено ПаТ державна акціонерна 

компанія «національна мережа аукціонних центрів» (http://www.nmac.net.
ua) 05 серпня 2016 року. Час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.

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

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайт ПАТ Державна акціонерна компанія 
«Національна мережа аукціонних центрів»: http://www.nmac.net.ua. Протягом двох 
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надісла-
ти на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр» Публічного акціонерного 
товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних цен-
трів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 303) 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.

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

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його знаходження, в робочі дні отри-
мати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79, 33-24-00.

рівненська обЛасТь
інформація 

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

Назва об'єкта: нежитлові приміщення загальною площею 54,5 м2 у будівлі 
колишньої котельні.

Місцезнаходження об’єкта: 34550, Рівненська обл., Сарненський р-н, смт Кле-
сів, вул. Дзержинського, 32.

Балансоутримувач: ПрАТ «Клесівська ПМК-177», адреса: 34550, Рівненська 
обл., Сарненський р-н, смт Клесів, вул. Дзержинського, 32. Код за ЄДРПОУ 
01037376.

Відомості про об’єкт приватизації: нежитлові приміщення загальною площею 
54,5 м2 в будівлі колишньої котельні розташовані в одноповерховій цегляній бу-
дівлі. Об’єкт не експлуатується. Наявний окремий вхід. Приміщення перебувають 
у ветхому технічному стані та ветхому ремонтному стані, потребують проведення 
відновлювальних ремонтно-будівельних робіт. Комунікації: опалення, вентиляція, 
водопровід, слабкострумові пристрої, каналізація відсутні. Об’єкт оцінки розташо-
ваний в зоні виробничо-адміністративної забудови.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 13 600,00 грн, ПДВ – 2 720,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 16 320,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; дотри-

мання покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарно-
екологічних норм експлуатації об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та 
утримання прилеглої території в належному санітарному стані; здійснити реєстра-
цію нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта, в установленому законом 
порядку; подальше відчудження об’єкта аукціону за договором купівлі-продажу до 
моменту підписання сторонами підсумкового акта перевірки виконання умов до-
говору можливе лише за згодою органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта 
покупець повинен покласти всі зобов’язання за договором на нового власника. 
Новий власник у двотижневий термін з дня переходу до нього права власності на 
об’єкт подає до державного органу приватизації копії документів, що підтверджу-
ють перехід до нього права власності; покупець сплачує винагороду організатору 
аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації; 
покупець сплачує послуги нотаріуса.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 

грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок 
№ 37184006000095, банк УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 
13989432, одержувач: РВ ФДМУ по Рівненській області.

Грошові кошти в розмірі 1 632,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
продажу об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805, Держав-
ної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13989432, 
одержувач: РВ ФДМУ по Рівненській області.

Кінцевий термін прийняття заяв: 8 серпня 2016 року включно до 17.15.
аукціон в електронній формі буде проведено 12 серпня 2016 року україн-

ською універсальною біржею (www.uub.com.ua). Час початку торгів – 11.00, 
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

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

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

Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є до-
датками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної 
біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати 
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української уні-
версальної біржі (36039 м. Полтава, вул. Шевченка,52) оригінали заяви на участь 
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що 
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. 
Отримати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, 
тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.

Черкаська обЛасТь
інформація 

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

Назва об'єкта: будівлі та споруди колишнього АКАБ «Україна», у складі: осно-
вна будівля, А-3; насосна станція, Б; гараж, В; котельня, Г; вбиральня, Д; гараж, 
Е; огорожа, 1; каналізаційні колодязі 2-8.

Адреса об'єкта: вул. Леніна, 6, с. Гельмязів, Золотоніський р-н, Черкаська 
обл., 19715.

Балансоутримувач: Черкаська обласна державна адміністрація. Код за ЄДРПОУ 
00022668.

Адреса балансоутримувача: бульв. Шевченка, 185, м. Черкаси, 18000.
Інформація про об’єкт: триповерхова будівля з підвалом та ґанком загальною пло-

щею 1 894,7 м2, побудована з червоної цегли та оздоблена «шубою», розташована в 
центрі села. Рік введення в експлуатацію – 1983. Загальний технічний стан задовіль-
ний; фізичний знос 39,9 %. Будівля не експлуатується, потребує капітального ремон-
ту. Під’їзні шляхи – асфальтоване покриття. Інші будівлі: насосна станція (34,2 м2), 
котельня (105,8 м2), гараж (64,3 м2), гараж (74,2 м2), вбиральня (3,7 м2) – побудовані з 
червоної цегли. Загальний технічний стан задовільний. Фізичний знос 26,5 %. Будівлі 
не експлуатуються, потребують капітального ремонту. Інженерні мережі: електропос-
тачання, водопостачання, теплопостачання, каналізація – недіючі. Загальна площа 
земельної ділянки – 3 680,0 м2. На земельній ділянці згідно з проектом розташована у 
закритому залізобетонному підземному приямку металева ємність на 8,0 м3 для збері-
гання рідкого палива, яка конструктивно та експлуатаційно пов’язана зі спорудою, що 
розташована за адресою: с. Гельмязів, вул. Леніна, 6б і належить Національному банку 
України (свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 28.07.2005 № 041827, 
серія САА, видане виконавчим комітетом Гельмязівської сільської ради).

Початкова ціна без ПДВ – 323 183,33 грн. ПДВ – 64 636,67 грн.
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 387 820,00 грн.
Умови продажу: подальше призначення та використання об’єкта покупець ви-

значає самостійно; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження на-
вколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних 
норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно 
з чинним законодавством України; питання використання земельної ділянки під 
придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним за-
конодавством після підписання акта передання об’єкта; сплата ціни продажу за 
об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотарі-
ального посвідчення договору купівлі-продажу; 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 та кошти під 
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37184006000007, 
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одер-
жувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.

Грошові кошти в розмірі 38 782,00 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 прийняття заяв на участь в аукціоні – 01 серпня 2016 року.
аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша 

універсальна біржа «україна» 05 серпня 2016 року, час початку торгів – 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 заяви, подаються в електронному вигляді до Товарної Біржі «Перша Універсаль-
на Біржа «Україна» http://birga-ukraine.com.ua/.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Товарної Біржі «Перша Універсальна Біржа «Укра-
їна» (03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86д) оригінали заяви на участь в 
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є 
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що 
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів дер-
жавної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року 
за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем 
його розташування з 10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. 
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0472) 37-26-61.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, по-
збавляється 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 продаж на аукціоні в електронній формі  

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

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

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

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 47 300,0 грн, ПДВ – 9 460,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 56 760,0 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта: подальше призначення та використання 

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

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

дарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; по-
купець 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 та кошти під 
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37184006000007 
в ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ 
по Черкаській області.

Грошові кошти в розмірі 5 676,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319071002036 в ДКСУ, МФО 820172, 
код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 08 серпня 2016 року.
аукціон в електронній формі буде проведено ПаТ державною акціонер-

ною компанією «національна мережа аукціонних центрів» (філією «Черкась-
кий аукціонний центр») 12 серпня 2016 року, час початку торгів – 11.00, час 
закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому чис-
лі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України 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 ПАТ Державної акціонерної компанії «На-
ціональна мережа аукціонних центрів» на електронну адресу: htpp:// www.nmac.
net.ua філії «Черкаський аукціонний центр».

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу філії «Черкаський аукціонний центр» Публічного 
акціонерного товариства 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 додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

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

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

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 09.00 до 17.00 за місцем його 
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області.

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

управління продажу об'єків малої приватизації, т. 280-42-49

проДаж об’єктів групи Д

вінницька обЛасТь
інформація 

про продаж під розбирання на аукціоні в електронній формі об’єкта 
державної власності (разом із земельною ділянкою)

Назва об’єкта незавершеного будівництва: школа.
Адреса об'єкта: 24732, Вінницька обл., Піщанський р-н, с.Чорномин, пров. 

Ю. Рябчинської, 1.
Балансоутримувач: Управління капітального будівництва облдержадміністрації, 

код за ЄДРПОУ 04011383, адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 14.
Інформація про об’єкт: не завершена будівництвом школа розташована в 

центрі с. Чорномин, складається з будівлі школи з підвалом. Період будівництва 
1990 – 1997 рр. З моменту зупинення будівництва об’єкт не охороняється, не за-
консервований. По об’єкту виконано: фундаменти, цоколь та стіни підвалу зі збірних 
бетонних блоків; перекриття зі збірних залізобетонних панелей. Частково збудо-
ваний 1-й поверх з цегли. Підлога глинобитна на щебеневій основі. Дах, покрівля 
відсутні. Вікон, дверей, сходів немає. Внутрішнє оздоблення не виконувалося. 
Електрики, опалення, водопроводу, каналізації немає. Площа основи школи –  
2 158,0 м2; висота – 3,17 м; будівельний об’єм – 6 841 м3. Будівельна готовність 
школи – 39 %. Площа підвалу – 900,6 м2; висота – 2,96 м; будівельний об’єм –  

2 666,0 м3. Будівельна готовність підвалу – 82 %. Внаслідок дії атмосферних явищ 
на фундаменті та цоколі утворилися тріщини, на плитах перекриття – відшаруван-
ня бетону. На території об’єкта незавершеного будівництва немає устаткування, 
обладнання, а також будівельних матеріалів, виробів та конструкцій не викорис-
таних у будівництві.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки: 0,3857 га.
Кадастровий номер 0523283400:02:001:0300.
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель закладів 

освіти. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Обмеження та 
обтяження в використанні земельної ділянки не зареєстровані.

Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 
257 675,00 грн.

Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням Пдв –  
309 210,00 грн, ПДВ – 51 535,00 грн, у т. ч.: вартість об’єкта без урахування ПДВ – 
153 606,00 грн, з урахуванням ПДВ – 184 327,20 грн, ПДВ – 30 721,20 грн; вартість 
земельної ділянки без урахування ПДВ – 104 069,00 грн, з урахуванням ПДВ –  
124 882,80 грн, ПДВ – 20 813,80 грн.

Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвід-
чення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу; розібрати об’єкт протягом 3 
років з моменту підписання акта приймання-передачі та привести земельну ділянку, 
на якій він розташований, в належний стан; подальше відчуження ОНБ та земельної 
ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе за умови збереження для нового 
власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою 
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.

Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час роз-

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

Грошові кошти в розмірі 30 921,00 грн., що становить 10 % від початкової 
ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, 
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінниць-
кій області.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 01.08.2016 включно 
до 17.00.

 аукціон в електронній формі буде проведено 05.08.2016 Першою укра-
їнською міжрегіональною товарною біржею, час початку аукціону – 10.00, 
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в 
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за 
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. 
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, пода-
ються в електронному вигляді до Першої української міжрегіональної товарної біржі на 
електронну адресу: pumtb@ukr.net до 17.00. Протягом двох календарних днів з дати 
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Першої української 
міжрегіональної товарної біржі (21050, м. Вінниця, вул. М. Оводова, 46) оригінали заяви 
на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, 
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
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державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 
року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за 
місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по 
Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 56-21-81, 
час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

сумська обЛасТь
інформація 

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

Назва об'єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 24-квартирний житловий 
будинок (разом із земельною ділянкою).

Адреса об'єкта: Сумська обл., м. Ромни, 3-й провулок Червоної, 57б.
Балансоутримувач: ВАТ «Роменське АТП – 15948» (перебуває в стадії ліквідації).
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою 

3-поверхову будівлю з червоної цегли з підвалом. Фундаменти блочні, перекриття – 
залізобетонні плити, покриття даху зруйновано. Внутрішні цегляні перегородки та 
лоджії частково розібрані. Вікна, двері та внутрішнє оздоблення відсутні.

Об’єкт розташований у периферійній зоні м. Ромни. Будівництво розпочато 
у 1991 році, припинено – у 1995 році через брак коштів. Ступінь будівельної го-
товності – 30 %. На даний час об’єкт не охороняється, роботи з консервації не 
виконувались.

Відомості про земельну ділянку: площа – 0,4804 га. Кадастровий номер 
5924182300:02:001:0033. Цільове призначення: для індивідуального житлового, 
гаражного і дачного будівництва. Відомості про обмеження у використанні зе-
мельної ділянки не зареєстровані.

Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 
1 776 360,00 грн, у т. ч. ціна земельної ділянки – 265 240,00 грн, ціна об’єкта –  
1 511 120,00 грн.

Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням Пдв –  
2 131 632,00 грн, у т. ч. Пдв – 355 272,00 грн.

Грошові кошти в розмірі 213 163,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Дер-
жавній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Сумській області.

Умови продажу об’єкта: завершити будівництво об’єкта незавершеного бу-
дівництва та ввести його в експлуатацію протягом 5 років з моменту підписання 
акта приймання-передавання з можливістю зміни його цільового призначення; 
використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням; виконувати вимоги 
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час до-
будови об’єкта та введення його в експлуатацію; подальше відчуження об’єкта та 
земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливі лише за умови збе-
реження для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-
продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює 
контроль за їх виконанням.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р 
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.

аукціон в електронній формі буде проведено 12.08.2016 українською 
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 14.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 16.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в 
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за ме-
тодом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареє-
строваного 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 календарних днів з дати реєстрації заяви 
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі 
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох 
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до 
заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за 
№ 400/2840 (зі змінами).

Кінцевий термін прийняття заяв – 08 серпня 2016 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області 

за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для до-
відок (0542) 36-21-83.

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  

об’єкта незавершеного будівництва
Назва об'єкта: об’єкт незавершеного будівництва – шопа для складання си-

ровини (разом із земельною ділянкою).
Адреса об'єкта: Сумська обл., Глухівський р-н, с. Баничі, вул. Мурашка, 129б.
Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою будів-

лю прямокутної форми. Будівлю змонтовано із залізобетонних колон прямокутної 
форми, залізобетонних балок, залізобетонних плит перекриття. Фундамент – збірні 
залізобетонні башмаки.

Об’єкт розташований за межами с. Баничі, на відстані 300,0 м від траси Суми-
Глухів. Будівництво розпочато у 1990 році, припинено – у 1995 році через брак 
коштів. Ступінь будівельної готовності – 30 %. Інженерні мережі до об’єкта не під-
ведено. Територія не впорядкована. На даний час об’єкт не охороняється. Роботи 
з консервації не виконувались, стан об’єкта задовільний.

Відомості про земельну ділянку: площа – 0,8626 га. Кадастровий номер 
5921580400:05:001:0152. Цільове призначення: для промисловості – підприємств 
іншої промисловості. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки 
не зареєстровані.

Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 
133 950,00 грн, у т. ч. ціна земельної ділянки – 65 740,00 грн, ціна об’єкта –  
68 210,00 грн.

Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням 
Пдв – 160 740,00 грн, у т. ч. Пдв – 26 790,00 грн.

Грошові кошти в розмірі 16 074,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Дер-
жавній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Сумській області.

Умови продажу об’єкта: завершити будівництво об’єкта незавершеного бу-
дівництва та ввести його в експлуатацію протягом 5 років з моменту підписання 
акта приймання-передавання з можливістю зміни його цільового призначення; 
використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням; виконувати вимо-
ги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час 
добудови об’єкта та введення його в експлуатацію; подальше відчуження об’єкта 
та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливі лише за умови 
збереження для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором 
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здій-
снює контроль за їх виконанням.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р 
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.

аукціон в електронній формі буде проведено 12.08.2016 українською 
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

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

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону 
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви 
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі 
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох 
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до 
заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог 
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності 
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

Кінцевий термін прийняття заяв – 08 серпня 2016 року до 17.00.

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

за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для до-
відок (0542) 36-21-83.

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  

об’єкта незавершеного будівництва
Назва об'єкта: об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий 

будинок № 1 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об'єкта: Сумська обл., Сумський р-н, смт Низи, вул. 30 років Перемоги. 

Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою моно-

літний фундамент (цемент, щебінь), який заглиблено в грунт на 2,0 м. Фундамент 
залито під розміщення підвалу на 3 приміщення. Біля фундаменту знаходяться 
зруйновані рештки стін будинку.

Об’єкт розташований на окраїні смт Низи. Інженерні мережі до об’єкта не підве-
дено. На даний час об’єкт не охороняється, роботи з консервації не виконувались.

Відомості про земельну ділянку: площа – 0,1224 га. Кадастровий номер 
5924755500:05:004:0150. Цільове призначення: для індивідуального житлового, 
гаражного і дачного будівництва. Відомості про обмеження у використанні зе-
мельної ділянки не зареєстровані.

Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 
44 760,00 грн, у т. ч. ціна земельної ділянки – 16 390,00 грн, ціна об’єкта –  
28 370,00 грн.

Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням Пдв –  
53 712,00 грн, у т. ч. Пдв – 8 952,00 грн.

Грошові кошти в розмірі 5 371,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Дер-
жавній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Сумській області

Умови продажу об’єкта: завершити будівництво об’єкта незавершеного бу-
дівництва та ввести його в експлуатацію протягом 5 років з моменту підписання 
акта приймання-передавання з можливістю зміни його цільового призначення; 
використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням; виконувати вимо-
ги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час 
добудови об’єкта та введення його в експлуатацію; подальше відчуження об’єкта 
та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливі лише за умови 
збереження для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором 
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здій-
снює контроль за їх виконанням.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р 
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.

аукціон в електронній формі буде проведено 12.08.2016 українською 
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 14.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в 
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за ме-
тодом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареє-
строваного 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 календарних днів з дати реєстрації заяви 
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі 
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох 
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до 
заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за 
№ 400/2840 (зі змінами).

Кінцевий термін прийняття заяв – 08 серпня 2016 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області 

за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для до-
відок (0542) 36-21-83.

конкурСи з віДбору розробників Документації із землеуСтрою

жиТомирська обЛасТь
інформація 

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

кадастрових номерів земельним ділянкам
Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під 

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

Дані про об'єкти землеустрою.
� Об’єкт № 1: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт групи ж – 

їдальня, за адресою: Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Красностав, вул. Цен-
тральна, 47а. Об’єкт під час приватизації не увійшов до статутного капіталу КСП 
«Красноставське», але залишився на балансі ПСП «Красноставське».

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

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 29.06.2016 № 1237 
«Про включення до переліку об’єктів державної власності груп Ж, що підлягають прива-
тизації», наказ РВ ФДМУ по Житомирській області від 04.07.2016 № 496 «Про прийняття 
рішення про приватизацію об’єкта державної власності групи Ж – їдальні за адресою: 
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Красностав, вул. Центральна, 47-А».

� Об’єкт № 2: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт групи ж – 
лазня, за адресою: Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Красностав, вул. Цен-
тральна, 31а. Об’єкт під час приватизації не увійшов до статутного капіталу КСП 
«Красноставське», але залишився на балансі ПСП «Красноставське».

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

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 29.06.2016 №1 237 
«Про включення до переліку об’єктів державної власності груп Ж, що підлягають прива-
тизації», наказ РВ ФДМУ по Житомирській області від 04.07.2016 № 497 «Про прийняття 
рішення про приватизацію об’єкта державної власності групи Ж – лазні за адресою: 
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Красностав, вул. Центральна, 31-А».

� Об’єкт № 3: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт групи ж – 
їдальня, за адресою: Житомирська обл., Олевський р-н, с. Радовель, вул. Леніна, 

21. Об’єкт під час приватизації не увійшов до статутного капіталу КСП «Радовель», 
але залишився на балансі ПСП «Радовель».

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

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 29.06.2016 № 
1237 «Про включення до переліку об’єктів державної власності груп Ж, що підлягають 
приватизації», наказ РВ ФДМУ по Житомирській області від 04.07.2016 № 498 «Про 
прийняття рішення про приватизацію об’єкта державної власності групи Ж – їдальня 
за адресою: Житомирська обл., Олевський р-н, с. Радовель, вул. Леніна, 21».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із 
землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастро-
вого номера земельній ділянці.

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

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відпо-
відно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із земле-
устрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами); копія 
документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних 
осіб-платників податків; копії установчих документів претендента та довідки про 
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридич-
ної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимо-
гам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; 
письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект 
завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид докумен-
тації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних да-
них, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть пред-
ставлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних 
(відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із 
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) – для фі-

зичних осіб-підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців 
робіт із землеустрою.

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

Конкурсну документацію претенденти подають до сектору координації, орга-
нізаційної роботи та контролю РВ ФДМУ по Житомирській області.

Кінцевий термін подання конкурсної документації: 03 серпня 2016 р. до 18.00.
конкурс буде проведено 11 серпня 2016 року об 11.00 за адресою: м. 

житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 402, рв фдму по житомирській області. 
Телефон для довідок 42-04-16.

ПіДСУмКИ
інформація

рв фдму по Закарпатській області про підсумки конкурcу з відбору 
виконавців робіт із землеустрою, що відбувся 05.07.2016

Для виготовлення документації земельної ділянки № 1 кадастровий № 
2110200000:01:049:0011, площею 0,5704 га, на якій розташована група інвен-
тарних об’єктів, у складі: будівля складу літ. Г загальною площею 34,2 м2, будівля 
гаражів літ. Д загальною площею 162,8 м2, будівля складу літ. Е загальною пло-
щею 49,2 м2, будівля аптеки літ. Ж загальною площею 94,4 м2 за адресою: 90200, 
Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Б. Хмельницького, 108, що перебуває на 
балансі Управління Держпродспоживслужби в Берегівському районі, перемож-
цем конкурсу визнано ФОП Соколову Р. В.

інформація
рв фдму по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору 

виконавців робіт із землеустрою, що відбувся 30.06.2016
Переможцем конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою щодо зе-

мельної ділянки, на якій розташований об’єкт приватизації – об’єкт незавершеного 
будівництва – корпус № 71, місцезнаходження: Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. 
Софіївська (стара назва Червоноармійська), 7б визнано фізичну особу – підпри-
ємця Брикову Тетяну Василівну.

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

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

вінницька обЛасТь
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди
�1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення будівлі складу 

металу (літ. 25) загальною площею 538,55 м2 (№ 17 – 3,9 м2; № 22 – 4,7 м2; 
№ 23 – 16,3 м2; № 24 – 15,6 м2; № 25 – 18,3 м2; № 26 – 65,7 м2 та частина 
№ 10 – 414,05 м2); на 2-поверсі будівлі управління заводу (літ. 1) приміщен-
ня № 4 – 17,4 м2. Балансоутримувач: Державне підприємство «45 експеримен-
тальний механічний завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, 
вул. Стрілецька (колишня Червоноармійська), 57. Мета проведення оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта з метою укладання договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс 
замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: 
vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. 
Платник робіт з оцінки – ТОВ «Нордкліфф».

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком, шт.: 7 приміщень, 1 частина приміщення. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій на 07.06.2016: (примі-
щення будівлі складу металу «літ. 25» – 538,55 м2) відновна – 112 801,00 грн; за-
лишкова – 33 891,00 грн; (приміщення будівлі управління заводу «літ. 1» – 17,4 м2) 
відновна – 17583,00 грн; залишкова – 8993,00 грн. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 30.06.2016.

�2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 25, № 26, 
№ 27, № 28 загальною площею 58,4 м2 на першому поверсі двоповерхового 
адміністративного приміщення «а». Балансоутримувач: Гайсинська об’єднана 
державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Вінницькій області. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Тростянецький р-н, смт Трос-
тянець, вул. Соборна (колишня Леніна), 27. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладання договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс 
замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: 
vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. 
Платник робіт з оцінки – ПП «Сучасні будівельні технології-12».

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком, шт.: 4 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкових фінансових інвестицій на 01.04.2016: відновна – 58306,00 грн; залишко-
ва – 13256,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.

�3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення в головному 
корпусі літ. «З»: прим. № 2: № 1, № 2, № 14, № 18, № 19, № 20, № 21 площею 
377,5 м2; прим. № 4: № 1-4 площею 248,7 м2, загальною площею 626,2 м2. 
Балансоутримувач: ДП «Вінницький лікеро-горілчаний завод». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Нансена, 7. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 
67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса 
замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по 
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «СОТКА-7».

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком, шт.: 11 приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкових фінансових інвестицій на 01.06.2016: відновна – 775525,00 грн.; залишко-
ва – 4828,65 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016 року.

�4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 21 – 9,6 м2 
та загального користування – 1,4 м2) загальною площею 11,0 м2 на 2-му по-
версі 2-поверхової адмінбудівлі (літ. а). Балансоутримувач: Вінницька дирекція 
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Місцез-
находження об’єкта оцінки: 22800, Вінницька обл., Оратівський р-н, смт. Оратів, 
вул. Леніна, 113. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартос-
ті об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника 
конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт 
з оцінки – ФОП Куштурська Л. В.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком, шт.: 1 приміщення, 1 част. Приміщення. Балансова залишкова вар-
тість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на : відновна – ; залиш-
кова – . Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.

�5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 1019, 
№ 1021-1023, № 1028-1032) загальною площею 344,0 м2 на 1-му поверсі 
будівлі гуртожитку – їдальні. Балансоутримувач: Барський коледж транспорту 
та будівництва Національного транспортного університету. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: 23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 
11/14. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою 
продовження терміну дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ 
оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник 
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП 
Шевченко Л. В.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком, шт.: 9 приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкових фінансових інвестицій на 01.06.2016: відновна – 248914,90 грн.; залиш-
кова – 514,74 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.

�6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 13 площею 
23,6 м2 одноповерхової адмінбудівлі (літ. а). Балансоутримувач: Головне управ-
ління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22200, Ві-
нницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б.Хмельницького, 73. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження 
строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного 
майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна 
адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ 
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Ковальчук Н.В.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком, шт.: 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкових фінансових інвестицій на 01.01.2016: відновна – 44990,45 грн.; залишко-
ва – 39004,71 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016 року.

�7. Назва об’єкта оцінки: окремо розташоване одноповерхове службове 
приміщення невиробничої сфери, а, загальною площею 83,5 м2. Балансоутри-
мувач: Служба автомобільних доріг у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Вінницька обл., Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. Вінницька, 64. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою про-
довження терміну дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди 
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. 
Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцін-
ки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – Дочірнє підприємство 
«Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком, шт.: 8 приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, дов-
гострокових фінансових інвестицій станом на 01.06.2016: відновна – 127421,00 
грн., залишкова – 102651,59,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.06.2016 року.

�8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого технічного 
приміщення № Хііі площею 50,0 м2 у підвалі гуртожитку № 1 (літ. а). Ба-
лансоутримувач: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцю-
бинського. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Довженка 
(колишня Ленінградська), 31. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
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ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника 
конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт 
з оцінки – ФОП Ніколаєв К. І.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвести-
ції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 15.06.2016: віднов-
на – 29582,00 грн.; залишкова – 2780,50 грн. Наявність об’єктів, відомості про які 
містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 30.06.2016.

�9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 8 – 19,9 м2; 
№ 9 – 31,2 м2; част. № 11 – 3,1 м2) загальною площею 54,2 м2 на першому 
поверсі будівлі (літ. а). Балансоутримувач: Вінницька дирекція Українського дер-
жавного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: 22800, Вінницька обл., Немирівський р-н, смт Брацлав, вул. Леніна, 28. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укла-
дення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного 
майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електро-
нна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ 
ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Лукова І. О.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком, шт.: 2 – приміщення, 1 частина приміщення. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капіталь-
них інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на – : відновна – грн.; 
залишкова – грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.

�10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення одноповерхо-
вої адміністративної будівлі, у т. ч. на 1-му поверсі – 224,12 м2 та у підвалі – 
102,4 м2; одноповерхова будівля гаража – 140,41 м2; одноповерхова будівля 
віварію – 83,08 м2; одноповерхова будівля сараю – 60,5 м2. Балансоутримувач: 
Хмільницька міжрайонна державна лабораторія. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
22300, Вінницька обл., Літинський р-н, смт Літин, вул. Сосонське шосе, 18. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою про-
довження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди 
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. 
Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцін-
ки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПП «Біофарм».

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвести-
ції) згідно з обліком, шт.: 28 приміщень, 3 будівлі. Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних ін-
вестицій, довгострокових фінансових інвестицій на 30.07.2013: нежитлові вбудо-
вані приміщення одноповерхової адмінбудівлі, у т. ч. на 1-му поверсі – 224,12 м2 
та у підвалі – 102,4 м2: відновна – 211206,00 грн.; залишкова – 27676,00 грн.; 
одноповерхова будівля гаража (140,41 м2): відновна – 36785,00 грн.; залишко-
ва – 5246,00 грн.; одноповерхова будівля віварію (83,08 м2): відновна – 6800,00 
грн.; залишкова – 958,00 грн.; одноповерхова будівля сараю (60,5 м2.): віднов-
на – 14735,00 грн.; залишкова – 1434,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які 
містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 30.06.2016.

�11. Назва об’єкта оцінки: двоповерхова будівля цеху (літ. Т) загальною 
площею 4695,2 м2. Балансоутримувач: Державне підприємство «45 експери-
ментальний механічний завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, 
вул. Стрілецька (колишня Червоноармійська), 67. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. 
Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника 
конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій 
області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Вінмашпостач».

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком, шт.: 1 будівля. Балансова залишкова вартість нематеріальних ак-
тивів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кових фінансових інвестицій на 07.06.2016: відновна – 2384191,41 грн.; залишкова – 
428572,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.

�12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 21 пло-
щею 14,0 м2 на першому поверсі триповерхової адміністративної будівлі (літ. 
а). Балансоутримувач: Вінницький філіал державного підприємства «Державний 
науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУК-
ЦІЯ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Театральна, 29. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укла-
дення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного 
майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна 
адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ 
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Андрікевич А. М.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком, шт.: 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкових фінансових інвестицій на 01.04.2016: відновна – 8594,43 грн.; залишко-
ва – 5013,89 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016 року.

�13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 29, 30) за-
гальною площею 35,9 м2 на першому поверсі двоповерхової адміністратив-
ної будівлі (літ. а). Балансоутримувач: Головне територіальне управління юстиції 
у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Літинський 
р-н, смт Літин, вул. Героїв Чорнобиля (колишня Фабриціуса), 17. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення дого-
вору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 
67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Ві-
нницькій області. Платник робіт з оцінки – Малинівська сільська рада.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком, шт.: 2 – приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріаль-
них активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкових фінансових інвестицій на 01.06.2016: відновна – 10422,34 грн.; залишко-
ва – 3299,37 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016 року.

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

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

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

З метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, а також уникнення 
зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, максимальна ціна 
надання послуг з оцінки: об’єкту нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів не-
рухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, 
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних 
пристроїв) – 1725,40 грн.; окремо розташована будівля – 1849,90 грн.; комплекс 
будівель та споруд – 3200,00 грн.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати 
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового 
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до 
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до дати проведення 
конкурсу (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).

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

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

конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації 
о 10.00 у рв фдму по вінницькій області за адресою: 21018, м. вінниця, 
вул. гоголя, 10. Телефон для довідок 53-03-50.

дніПроПеТровська обЛасТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
�1. Назва об'єкта: частина даху площею 4,65 м2 та частина горища пло-

щею 4,85 м2. Балансоутримувач: Державна установа «Територіальне медичне 
об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Дніпропетровській облас-
ті». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Погребняка, 16. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Лайфселл».

�2. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 454,8 м2. 
Балансоутримувач: Криворізький професійний ліцей. Адреса: м. Кривий Ріг, 
вул. Корнійчука, 27. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. 
Платник – ФОП Цуркан В. В.

�3. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 511,38 м2. 
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту ім. академіка В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Лазаря-
на, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – 
ТОВ «НІЛАМ ОВЕРСІС».

�4. Назва об'єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 10,5 м2. Балансоутримувач: Павлоградський технікум ДВНЗ «Національний 
гірничий університет». Адреса: м. Павлоград, вул. Радянська, 63. Мета оцінки – ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замов-
ник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Книш О. П.

�5. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 14,3 м2. 
Балансоутримувач: Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Мака-
рова. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 26д. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Темченко С. Л.

�6. Назва об'єкта: сарай площею 9,5 м2 та майданчик площею 60,0 м2. 
Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпропетровськ, 
вул. Криворізька, 16а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській об-
ласті. Платник – ФОП Толкунова І. В.

�7. Назва об'єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 9,0 м2. Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса: 
м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 2/4. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Карпович В .І.

�8. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 32,4 м2 та 
частина замощення площею 11,0 м2. Балансоутримувач: Університет митної 
справи та фінансів. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, 2. Мета оцінки – ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замов-
ник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Карпович В. І.

�9. Назва об'єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 5,0 м2. Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса: 
м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській області. Платник – ФОП Карпович В. І.

�10. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 95,7 м2. 
Балансоутримувач: 1935 окремий загін скороченого складу 26 об’єднаного загону 
ДССТ. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Криворізьке шосе, 2. Мета оцінки – визна-
чення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПП «ФКМ 2013».

�11.Назва об'єкта: державне майно, а саме: ланцюг металевий 24,5 м, ка-
ністра 5-літрова (113 од.), ліхтар «летюча миша» (4 од.), балон вуглекислотний (10 
од.), стелаж дерев’яний (3 од.), ящик дерев’яний (5 од.), бочка металева (10 од.), 
вал компресора ЛАЗ-695 (8 од.), поршень компресора (2 од.), головка компресо-
ра (8 од.), компресор для накачки шин (2 од.), блок компресора (1 од.), нігрометр 
(1 од.), бочка металева 60-літрова (8 од.), автопокришка 280х508 (6од.), автока-
мера 280х508 б/у (6 од.), автопокришка 260х508 (25 од.), автопокришка 260х508 
(25 од.), кульки целофанові (105 од.), ложки (105 од.), мильниця (105 од.), пома-
зок (105 од.), щітка для одягу (105 од.), кружка для води (85 од.), пилка попере-
чна (8 од.), сокира (50 од.), чоботи резинові (12 од.), лопата штикова (117 од.), 
щітка зубна (105 од.), аптечка (60 од.), чоботи кирзові (25 од.), карниз 370,0 см (9 
од.), карниз 30,0 см (5 од.), зажим для штор (100 од.), костюм х/б (спецодяг для 
слюсарів) (15 од.), відро пожежне (1 од.), стенд пожежний (1 од.), комбінезон х/б 
(26 од.), електродриль (6 од.), лещата слюсарні (2 од.), точильний апарат (1 од.), 
електродриль (1 од.), каністра (15 од.), халат білий х/б для медперсоналу (1 од.), 
халат робочий х/б (11 од.), костюм суконний для слюсаря-акумуляторщика (3 од.), 
чоботи заброди (1 од.), костюм афганський (12 од.), халат х/б (34 од.), костюм х/б 
(13 од.), патрон для дрилі (2 од.), куртка ватна (9 од.), чоботи резинові короткі (9 
од.), чоботи рибацькі (резинові високі) (9 од.), куртка ватна (8 од.). Балансоутри-
мувач: ДТВ «ДАТП-11228». Мета оцінки – визначення розміру збитків, нанесених 
державі за незбереження об’єктів державної власності. Замовник – РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській області. Платник – ДТВ «ДАТП-11228».

�12. Назва об'єкта: незавершене будівництво «база механізації аТц» у 
складі: виробничий корпус (незаверш.буд.) А-1, 1982 рік, площа 5263,5 м2; амін.-
побутовий корпус (незаверш.буд.) Б-5, 1982 рік, площа 426,8 м2; механізована 
мийка (незаверш.буд.) В-1, 1982 рік, площа 610,0 м2; будівля (незаверш.буд.) Г-1, 
1982 рік, площа 8,8 м2; вбиральня (незаверш.буд.) Д-1, 1982 рік, площа 19,8 м2; 
каналізаційна насосна станція (незаверш.буд.) №1, 1982 рік, площа 26,6 м2; очисні 
споруди мийки № 2 (незаверш.буд.), 1982 рік, площа 180 м2; очисні споруди зли-
вових стоків № 3 (незаверш.буд.), 1982 рік, площа 176,6 м2; каналізаційні колодці 
(незаверш.буд.) № 4к, 1982 рік, площа 33 м2; водопровідні колодці (незаверш.буд.) 
№ 5в, 1982 рік, площа 3 м2; замощення (асфальтобетон), площа 880; замощення 
(з/б плити), площа 1155 м2. Розмір земельної ділянки: –. Дата оцінки: 30.06.2016. 
Балансоутримувач: ПАТ «ДНІПРОАЗОТ». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпро-
дзержинськ, вул. Горобця, 4в. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник –РВ ФДМУ по Дні-
пропетровській області. Платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення таку конкурсну 
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а 
саме: заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; 
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких 
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо вико-
нуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких 
робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до 
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми 
особистими підписами; інформація про претендента за встановленою формою.

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

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має 
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних 
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (в календарних днях).

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом до-
кументів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення, архівної 
та адміністративно господарської роботи за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, 
вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 20 липня 2016 р.

конкурс відбудеться у регіональному відділенні 26.07.2016 о 10.00, 
телефон для довідок (056)744-11-51.

жиТомирська обЛасТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
�Об’єкт оцінки № 1: частина нежитлових приміщень площею 212,3 м2 

будівлі поштового зв’язку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., 
Чуднівський р-н, с. Вільшанка, вул. Короченська, 1. Балансоутримувач: Житомир-
ська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – 
РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».

�Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення площею 13,0 м2 будівлі 
пошти. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Чуднівський р-н, 
с. Дриглів, вул. Чуднівська, 17а. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ 
«Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Жито-
мирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».

�Об’єкт оцінки № 3: частина нежитлових приміщень площею 27,2 м2 бу-
дівлі пошти. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Чуднівський 
р-н, с. Красносілка, вул. Леніна, 26. Балансоутримувач: Житомирська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ 
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».

�Об’єкт оцінки № 4: нежитлові приміщення площею 27,1 м2 відділення 
зв’язку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Радомишльський 
р-н, с. Раковичі, вул. Центральна, 5. Балансоутримувач: Житомирська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ 
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».

�Об’єкт оцінки № 5: нежитлові приміщення площею 18,0 м2 відділення 
зв’язку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Радомишльський 
р-н, с. Біла Криниця, вул. Леніна, 55. Балансоутримувач: Житомирська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ 
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».

�Об’єкт оцінки № 6: нежитлові приміщення площею 47,1 м2 відділення 
зв’язку (літ. а). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Радомишль-
ський р-н, с. Вишевичі, вул. Леніна, 8. Балансоутримувач: Житомирська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ 
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».

�Об’єкт оцінки № 7: нежитлові приміщення площею 28,1 м2 відділення 
зв’язку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Радомишльський 
р-н, с. Веприн, вул. Худолій Марти, 1. Балансоутримувач: Житомирська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ 
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».

�Об’єкт оцінки № 8: нежитлові приміщення площею 33,1 м2 відділення 
зв’язку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Радомишльський 
р-н, с. Велика Рача, вул. Леніна, 126а. Балансоутримувач: Житомирська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ 
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».

�Об’єкт оцінки № 9: нежитлові приміщення площею 19,29 м2 відділення 
зв’язку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Радомишльський 
р-н, с. Нова Буда, вул. Чапаєва, 14. Балансоутримувач: Житомирська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ 
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».

�Об’єкт оцінки № 10: нежитлові приміщення площею 20,3 м2 відділення 
зв’язку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Радомишльський 
р-н, с. Ірша, вул. Леніна, 2. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Ук-
рпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Жито-
мирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».

�Об’єкт оцінки № 11: нежитлові приміщення площею 62,91 м2 (літ. а). Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Радомишльський р-н, с. Крас-
нобірка, вул. В’ячеслава Чорновола, 2. Балансоутримувач: Житомирська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ 
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».

�Об’єкт оцінки № 12: нежитлові приміщення площею 28,4 м2 відділення 
зв’язку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Радомишльський 
р-н, с. Кочерів, вул. Київська, 1. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ 
«Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Жито-
мирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».

�Об’єкт оцінки № 13: нежитлове приміщення гаражів площею 104,6 м2. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Маяковського, 
109. Балансоутримувач: Коростенське міжрайонне управління водного господарства 
(Житомирська обл., м. Коростень, вул. Маяковського, 109). Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою 
укладання договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ 
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Лебединець Л. Є.

�Об’єкт оцінки № 14: нежитлове приміщення площею 36,8 м2 на 1-му 
поверсі будівлі навчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Жи-
томир, вул. Чуднівська, 103. Балансоутримувач: Житомирський державний техно-
логічний університет (м. Житомир, вул. Черняховського, 103). Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою укладання договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ 
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Сергієнко С. В.

�Об’єкт оцінки № 15: нежитлове приміщення гуртожитку площею 18,4 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Площа Польова, 12. Балан-
соутримувач: Житомирський державний університет ім. І. Франка (м. Житомир, 
вул. В. Бердичівська, 40). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладання договору оренди. Дата 
оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВФДМУ по Житомирській області; платник 
робіт з оцінки – ФОП Музичук В. Л.

�Об’єкт оцінки № 16: нежитлове приміщення гуртожитку № 5 площею 
17 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 10. 
Балансоутримувач: Житомирський державний університет ім. І. Франка (м. Жито-
мир, вул. В. Бердичівська, 40). Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладання договору 
оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській 
області; платник робіт з оцінки – ФОП Музичук В. Л.

�Об’єкт оцінки № 17: частина нежитлового приміщення вестибуля на 1-му 
поверсі будівлі навчального корпусу № 1 площею 5,0 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37. Балансоутримувач: Житомир-
ський технологічний коледж Київського національного університету будівництва і 
архітектури (м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37). Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укла-
дання договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по 
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Синьов Г.І.

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

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

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

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конвер-
та не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до сектору організаційно-
документального забезпечення РВ ФДМУ по Житомирській області за чотири 
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 17.00. На 
конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної ді-
яльності, який подає заяву.

конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування 
цієї інформації об 11.00 у рв фдму по житомирській області за адресою: 
м. житомир, вул. 1 Травня, 20 (тел. для довідок 420-418).

інформація 
рв фдму по житомирській області про оголошення конкурсу 

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

�Об’єкт оцінки: об’єкт групи ж державної власності – їдальня, яка в про-
цесі приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Коровинецький цукро-
вий завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Чуднівський 
р-н, смт В. Коровинці, вул. Леніна, 12. Балансоутримувач: ВАТ «Коровинецький 
цукровий завод» (Житомирська обл., Чуднівський р-н, смт В. Коровинці, провул. 
Піонерський, 2). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості з метою продажу об’єкта приватизації на аукціоні.

Кількість об’єктів: одноповерхова будівля їдальні площею 421,0 м2, господар-
ська будівля площею 67,8 м2. Розмір земельної ділянки усього: 0,1805 га. Місце 
розташування земельної ділянки: Житомирська обл., Чуднівський р-н, смт В. Ко-
ровинці, вул. Леніна, 12. Цільове призначення земельної ділянки: В.03.10, катего-
рія земель – землі громадської забудови, вид використання – для будівництва та 
обслуговування будівель ринкової інфраструктури.

Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВФДМУ по Житомирській області; 
платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області

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

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

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

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному 
об’єкту оцінки до сектору організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ 
по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
конкурсу (включно) до 17.00. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки 
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування 
цієї інформації об 11.00 у рв фдму по житомирській області за адресою: 
м. житомир, вул. 1 Травня, 20 (тел. для довідок: 420-418).

ЗаПоріЗька обЛасТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
�1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в перший поверх будинку артистів 

цирку (Літ. а-5) нежитлове приміщення № 2 (у складі приміщень з № 1 до 
№ 3 включно) загальною площею 97,0 м2. Місцезнаходження об'єкта оцінки: 
м. Запоріжжя, пр. Соборний, 137. Мета проведення незалежної оцінки: визначен-
ня ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укла-
дання договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП «Запорізький державний 
цирк». Платник робіт з оцінки: ФОП Шепель Юрій Іванович. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2016. Контактні телефони: відділ оренди 
державного майна (061) 226-07-87 (89) відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електро-
нна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник 
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

�2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 43 та частини при-
міщень спільного користування № 41, 42 (площею 3,0 м2) першого поверху 
будівлі електрозв’язку і пошти (Літ. а-3) загальною площею 25,0 м2. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський р-н, м. Вільнянськ, 
вул. Бочарова, 16. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладання договору 
оренди. Балансоутримувач майна: ЗД УДППЗ «Укрпошта». Платник робіт з оцінки: 
ФОП Меркулова Анна Валеріївна. Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 30.06.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 
226-07-87 (89) відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ 
по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ 
ФДМУ по Запорізькій області.

�3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 87, 88 та частина при-
міщення № 89 (площею 13,7 м2) першого поверху будівлі (Літ. а-4,а`) загаль-
ною площею 162,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Неза-
лежної України (вул. 40 років Радянської України), 43. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати 
з метою укладання договору оренди. Балансоутримувач майна: ДВНЗ «Запорізький 
будівельний колледж». Платник робіт з оцінки: Дочірнє підприємство «Мрія» колек-
тивного підприємства торговельно-виробничої фірми «Запоріжбуд». Дата оцінки: 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2016. Контактні телефони: відділ 
оренди державного майна (061) 226-07-87 (89) відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). 
Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. 
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

�4. Назва об’єкта оцінки: частина коридору № 153 першого поверху бу-
дівлі головного корпусу (Літ. а-3-4; а3-2; а4, а5) загальною площею 2,00 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Розмір 
земельної ділянки (ділянок), усього: 3,8810 га. Місце розташування земельної 
ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Цільове призначення зе-
мельної ділянки (ділянок): розташування головного учбового корпусу. Правовий 



6

13 липня 2016 року № 56 (972)

Продовження таблиці

режим земельної ділянки (ділянок): постійне користування. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати з метою укладання договору оренди. Балансоутримувач майна: 
Запорізький національний технічний університет. Платник робіт з оцінки: ПАТ 
«Державний ощадний банк України». Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 30.06.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 
226-07-87 (89) відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ 
по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ 
ФДМУ по Запорізькій області.

�5.Назва об’єкта оцінки: частини нежитлових приміщень будівлі рвс (Літ. 
а), інвентарний номер 10310604, а саме: приміщень № 1-1, № 1-2, № 1-3, 
№ 1-4, частини приміщень спільного користування № І, № 1-5, № 1-10 (площею 
24,1 м2) першого поверху будівлі та приміщення № 1-19 другого поверху будівлі 
загальною площею 117,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., 
м. Оріхів, вул. Шевченка, 15. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,0331 
га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Запорізька обл., м. Оріхів, 
вул. Шевченка, 15. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для роз-
ташування та обслуговування нежитлової будівлі. Правовий режим земельної 
ділянки (ділянок): постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної 
ділянки (ділянок): 54383,3 грн. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладан-
ня договору оренди. Балансоутримувач майна: Головного управління статистики у 
Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: Управління Державної пенітенціарної 
служби України в Запорізькій області. Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 30.06.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 
226-07-87 (89) відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ 
по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ 
ФДМУ по Запорізькій області.

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

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють 
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону 
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Украї-
ні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напря-
мами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту 
оцінки. Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту 
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта 
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфіка-
ційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Претендентам необхідно подати разом із супровідним листом конкурсну до-
кументацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та 
дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо:

підтвердні документи:  заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення);  копія сертифіката 
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ;  копії кваліфікаційних 
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до 
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;  копії документів, перед-
бачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності);інформація 
про претендента (додаток 4 до Положення);

Документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із запо-
вненою 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);

конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому 
конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, 
який не повинен перевищувати 5 календарних днів.

Документи, подані на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, 
до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі невідповідності, 
неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до 
участі у конкурсі не допускається.

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001 м. Запоріжжя, 
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16. Телефон для довідок: (061) 226-07-50; 
226-07-66; 226-07-79.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційно-
документального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій об-
ласті (каб. № 9) до 22.07.2016 (включно).

конкурс відбудеться у рв фдму по Запорізькій області 28.07.2016 о 
10.00 у каб. № 35 за адресою: 69001 м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50.

івано-франківська обЛасТь
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки
�Об’єкт приватизації: єдиний майновий комплекс колишнього держав-

ного підприємства «інін» за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Височана, 18. 
Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні. Основні види продук-
ції (послуг), що виробляються – виробництво паперових канцелярських виробів, 
брошурувально-палітурна діяльність. Кількість об’єктів необоротних активів згідно 
з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгостро-
кових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – до складу ЄМК входять: 65 
одиниць основних засобів, у тому числі 2 транспортних засоби, 27 одиниць нео-
боротних активів (бібліотечний фонд). Об’єкти нерухомості та земельні ділянки 
відсутні. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будів-
ництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів залишко-
ва вартість – 439,0 тис. грн станом на 31.12.2015. Наявність об’єктів, що містять 
державну таємницю (так/ні): ні. Дата оцінки – 31. 07.2016.

Об’єкти оренди.
�1. Частина приміщення загальною площею 2,35 м2 першого поверху 

адміністративного корпусу № 6а, що обліковується на балансі державного під-
приємства «Виробниче об’єднання «Карпати», за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Галицька, 201. Запланована дата оцінки: 30.06.2016. Мета проведення не-
залежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для укладення договору 
оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцін-
ки – ПАТ акціонерний банк «Укргазбанк».

�2. вбудовані приміщення загальною площею 14,4 м2 на першому по-
версі адмінбудівлі навчального корпусу, що обліковується на балансі Косівського 
інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії 
мистецтв, за адресою: Івано-Франківська область, м. Косів, вул. Міцкевича, 2. За-
планована дата оцінки: 30.06.2016. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ 
ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Дрогомирецька Г. І.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається із:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, каль-

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

Максимальна ціна надання послуг з оцінки єдиного майнового комплексу, що 
буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна 
перевищувати 10 580,00 грн. Максимальна ціна надання послуг з оцінки вказаних 
об’єктів оренди, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання пе-
реможця, не повинна перевищувати 1 725,00 грн.

Строк надання послуг з оцінки єдиного майнового комплексу не повинен пере-
вищувати 20 календарних днів. Строк надання послуг з оцінки об’єктів нерухомого 
майна не повинен перевищувати 5 календарних днів.

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

формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в яких зазначено 
правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть 
роботи з оцінки майна; документи, що підтверджують право на виконання таких робіт; 
інформація про претендента за встановленою формою (відповідно до Положення про 
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 
31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента містить: відомості про діяльність 
претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених струк-
турних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо досвіду 
у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформація про оці-
нювачів, 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).

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

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути 
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта 
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено 
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та 
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

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

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

конкурс через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації 
о 10.00 в кабінеті № 315 в приміщенні рв фдму по івано-франківській об-
ласті за адресою: м. івано-франківськ, вул. василіянок, 48, телефон для 
довідок 55-31-39.

Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходять-
ся за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок: 
(0342) 55-31-39.

кіровоградська обЛасТь
IнформацIя

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

до проведення незалежної оцінки об’єкт оренди
� Назва об’єкта оцінки: частина приміщення тренажерного залу площею 

49,00 м2 в одноповерховій будівлі спортивного клубу «олімп» за адресою: Кіро-
воградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України (Леніна), 56, що перебуває на 
балансі державного підприємства «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального 
комбінату окислених руд». Найменування балансоутримувача: державне підприєм-
ство «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Собор-
ності України, 56. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу: (0522) 
33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвести-
ції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкових фінансових інвестицій станом на 01.06.2016, тис. грн: 279,965. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата на 
яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2016. Площа земельної ділянки: 178,11 м2. 
Місце розташування земельної ділянки: м. Долинська, вул. Соборності України, 56. 
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кірово-
град, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: громадська організація «Долинський 
патріотично-спортивний Легіон» (тел. 0507247500).

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

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

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

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

Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо по-
казників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у першому кварталі 
2016 р.» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомля-
ємо, що максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися 
конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого 
майна (нежитлові приміщення) становить 1725,40 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити про-
позицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 
робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення 
на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімнату 801 
РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 
до 25.07.2016р. включно у робочий час до 17.15. На конверті необхідно зробити 
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити 
назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву 
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву. Телефон для довідок (0522) 33-
32-38, 33-24-00.

конкурс відбудеться у рв фдму по кіровоградській області 29 липня  
2016 р. о 8.30 за адресою: 25009, м. кіровоград, вул. глинки, 2, кімн. 708.

Львівська обЛасТь
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
�1. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі готелю «Тустань» загальною 

площею 47,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168а. 
Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького». 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру 
орендної плати для продовження договору оренди. 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 оренди з урахуванням пропорційної частки 
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Лю-
бінська, 168а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «МТС Україна».

�2. Назва, місцезнаходження об’єкта оцінки: державне нерухоме майно су-
марною площею 2 405,5 м2, а саме нежитлові приміщення: будівлі літ. «А-3» 
за адресою: м. Львів, вул. Гуцульська, 15, заг. площею 541,1 м2; будівлі літ. «А-3» 
за адресою: м. Львів, вул. Гуцульська, 17, заг. площею 580,6 м2; будівлі літ. «А-3» 
за адресою: м. Львів, вул. Гуцульська, 19, заг. площею 594,7 м2; будівлі літ. «А-3» 
за адресою: м. Львів, вул. Гуцульська, 21, заг. площею 613,6 м2; одноповерхової 
будівлі під літерою «К» (гараж) за адресою: м. Львів, вул. Кривоноса, 4, заг. площею 
56,9 м2; одноповерхової будівлі під літерою «Л» (прохідна) за адресою: м. Львів, 
вул. Кривоноса, 4, заг. площею 18,6 м2. Балансоутримувач: ДП НДІ «Система». Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру оренд-
ної плати для укладення договору оренди. 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 пло-
щі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Гуцульська № 15, 
17, 19, 21, вул. Кривоноса, 4. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.06.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ГО «Український стартап».

�3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною 
площею 1,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 1. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. В. Великого, 3. Балансоутримувач: Дрого-
бицький державний педагогічний університет ім. І. Франка. Мета проведення не-
залежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для 
укладення договору оренди. 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 оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. В. Велико-
го, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ФОП Михайлів Тарас Мирославович.

�4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною 
площею 1,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 3. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Нечуй-Левицького, 2. Балансоутримувач: 
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для 
укладення договору оренди. 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 оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової терито-
рії. Місце розташування зем. ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Нечуй-
Левицького, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Михайлів Тарас Мирославович.

�5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною 
площею 1,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 5. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. В. Великого, 5. Балансоутримувач: Дрого-
бицький державний педагогічний університет ім. І. Франка. Мета проведення не-
залежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для 
укладення договору оренди. 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 оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. В. Велико-
го, 5. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ФОП Михайлів Тарас Мирославович.

�6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною 
площею 1,0 м2 на третьому поверсі навчального корпусу № 7. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Л. Курбаса, 2. Балансоу-
тримувач: Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру оренд-
ної плати для укладення договору оренди. 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 пло-
щі) будівлі під об'єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, 
вул. Л. Курбаса, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Михайлів Тарас Мирославович.

�7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною пло-
щею 1,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 7. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Л. Курбаса, 2. Балансоутримувач: 
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для 
укладення договору оренди. 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 оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Л. Курба-
са, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ФОП Михайлів Тарас Мирославович.

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 рекомендована 
максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 
року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця – 
1725,40 грн для нежитлових приміщень та їх частин; 3200,0 грн. для комплексу 
будівель та споруд.

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

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

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сер-
тифіката суб’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 нерухомих речей (нерухомо-
го майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

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

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та 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, інформація 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента 
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

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

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

Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чо-
тири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефон 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’єктів оренди державної власності

�1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 20,5 м2 
на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., 
м. Радехів, вул. Витківська, 26. Балансоутримувач: ДП «Радехівське лісомисливське 
господарство». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для роз-
рахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовни-
ка 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 оренди з урахуванням пропорційної част-
ки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., 
м. Радехів, вул. Витківська, 26. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.06.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Максимум К».

�2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною 
площею 1,0 м2 на першому поверсі будівлі під літ. «б-3» – новий аеровокзал. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: 
ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького». Мета проведення не-
залежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для 
укладення договору оренди. 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 оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016 (орієнтовно). Платник робіт з 
оцінки – ФОП Тимченко Євген Віталійович.

�3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною 
площею 36,2 м2 в одноповерховій будівлі прохідної. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Львів, вул. Кривоноса, 6. Балансоутримувач: ДП «Науково-дослідний 
інститут метрології вимірювальних і управляючих систем». Мета проведення не-
залежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для 
укладення договору оренди. 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 оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Кривоноса, 6. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з 
оцінки – ФОП Алексєєнко Олексій Дмитрович.

�4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення 
корпусу бТф загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 50. Балансоутримувач: Львівський на-
ціональний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Гжицького. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру 
орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника кон-
курсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (части-
ні площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудин-
кової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська, 
50. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ФОП Сманцеров Микола Олександрович.

�5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною пло-
щею 147,9 м2 на першому (№ 13, 14, 15, 16), на другому (№ 75, 76, 77, 78), 
на четвертому (№ 177, 178) поверхах будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Львів, вул. В. Великого, 33. Балансоутримувач: Львівський коледж Державного уні-
верситету телекомунікацій. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).

Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір зе-
мельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об'єктом оренди з 
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування 
земельної ділянки: м. Львів, вул. В. Великого, 33. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП 
«Науково-виробниче приватне підприємство «Спаринг-Віст-Центр».

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 рекомендована мак-
симальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 року 
та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1725,4 
грн. для нежитлових приміщень та їх частин.

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

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

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сер-
тифіката суб’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 нерухомих речей (нерухомо-
го майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

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

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та 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, інформація 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента 
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

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

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

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

микоЛаївська обЛасТь
інформація 

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

 незалежної оцінки об’єктів оренди
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку роз-

міру орендної плати для продовження договору оренди.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

1 Нежитлове приміщення третього по-
верху триповерхової адміністратив-
ної будівлі 

49,1 м. Миколаїв, 
вул. Фалєєв-
ська, 25

ДП «Південдіпро-
рибфлот»  30.06.16

2 Частина коридору п’ятого поверху та 
частина підвального приміщення у на-
вчальному корпусі № 1

3,0; 3,0 м. Миколаїв, 
вул. Ніколь-
ська, 24

Миколаївський 
національний уні-
верситет ім. В. О. 
Сухомлинського

 30.06.16

3 Відкрита складська площа № 4 8 047,0 м. Миколаїв, 
вул. Завод-
ська, 23/27

ДП «Миколаївський 
морський торгівель-
ний порт»

30.06.16

4 Відкрита складська площа № 5 14413,0 м. Миколаїв, 
вул. Завод-
ська, 23/45

ДП «Миколаївський 
морський торгівель-
ний порт»

30.06.16

5 5/100 (п’ять сотих) часток нежитлово-
го об’єкта по переробці лісоматеріалів

– м. Миколаїв, 
вул. Завод-
ська, 23/41

ДП «Миколаївський 
морський торгівель-
ний порт»

30.06.16

6 Нежитлові приміщення другого по-
верху адміністративно-побутового 
корпусу

169,5 м. Миколаїв, 
вул. Завод-
ська, 23/45

ДП «Миколаївський 
морський торгівель-
ний порт»

30.06.16

7 Будівля складу № 8 без рампи 
(літ.1А-1); будівля складу № 9 без 
рампи (літ. 1Б-1); нежитлові при-
міщення будівлі механізації (літ. 1В-1) 
за № 1, з № 3 до № 14, № 16, № 18; 
будівля контори складу допоміжного 
(літ. 1Г-1); відкрита складська площа 
за літ. 1М; відкрита складська площа 
1С, відкрита складська площа 1Т 

2 453,3; 
2447,9; 
393,1; 
43,6; 

814,0; 
4140,0; 
8732,0

м. Миколаїв, 
вул. Завод-
ська, 23/27

ДП «Миколаївський 
морський торгівель-
ний порт»

30.06.16
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№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

8 Нежитлові приміщення першого по-
верху та два нежитлові приміщення 
третього поверху нежитлової будівлі 
службово-побутових приміщень за-
лізничної ділянки 

426,7; 
58,6

м. Миколаїв, 
вул. Завод-
ська, 23/29

ДП «Миколаївський 
морський торгівель-
ний порт» 30.06.16

9 Нежитлові приміщення № 59, 61, 62, 
63, 64 на третьому поверсі будівлі 
службово-побутових приміщень за-
лізничної ділянки 

45,8 м. Миколаїв, 
вул. Завод-
ська, 23/29

ДП «Миколаївський 
морський торгівель-
ний порт» 30.06.16

10 Три нежитлових приміщення № 1-2, 
1-15, 1-17 в будівлі механізації 

37,0 м. Миколаїв, 
вул. Завод-
ська, 23/27

ДП «Миколаївський 
морський торгівель-
ний порт»

30.06.16

11 Нежитлові приміщення першого по-
верху № 14, 16, 17, 19, 20, 21 та не-
житлові приміщення другого поверху 
№ 30, 31, 40, 41 будівлі такелажного 
складу з службовими приміщеннями 
(літ. А-2)

191,6 м. Миколаїв, 
вул. Завод-
ська, 23/25

ДП «Миколаївський 
морський торгівель-
ний порт»

30.06.16
Нежитлові приміщення другого 
поверху з № 201 до 227 включно 
адміністративно-побутового корпусу 
(літ. 26 А-2); буділя вбиральні з ку-
рильною (літ. 26 Е-1); складські площі 
за № ІІ, V, VI 

399,1; 
39,8; 

6288,0; 
5838,0; 
6888,0

вул. Завод-
ська, 23/26

12 Нежитлові приміщення першого по-
верху № 1, 2, 5, 6,7 та нежитлові при-
міщення на другому поверсі № 25, 26 
будівлі такелажного складу (літ. А–2);

140,9 м. Миколаїв, 
вул. Завод-
ська, 23/25

ДП «Миколаївський 
морський торгівель-
ний порт»

30.06.16
Нежитлові приміщення першого по-
верху адміністративно-побутового 
корпусу з № 21 до 35 включно (літ. 
26Б–3); складська площа за № ІІІ; 
складська площа за № ІV; складська 
площа за № VІІ; складська площа 
за № VІІІ 

146,9; 
9152,0; 
4512,0; 
888,0; 
5700,0

вул. Завод-
ська, 23/26

13 Нежитлові приміщення трьох поверхів 
та підвалу адміністративно-побутової 
будівлі РБД 

663,4 м. Миколаїв, 
Громадянський 
узвіз, 1/1

ДП «Миколаївський 
морський торгівель-
ний порт»

30.06.16

14 Будівля вагової 21,2 м. Миколаїв, 
вул. Завод-
ська, 23/3

ДП «Миколаївський 
морський торгівель-
ний порт» 30.06.16

Будівля стрілочного поста № 9 49,0 вул. Завод-
ська, 23

Залізнична вагова 36,5 м. Миколаїв, 
вул. Завод-
ська, 23/26,

ДП «Миколаївський 
морський торгівель-
ний порт»

30.06.16
Нежитлове приміщення третього по-
верху будівлі службово-побутових 
приміщень залізничної ділянки 

24,7 вул. Завод-
ська, 23/29

16 Навіс для обслуговування локомо-
тивів; будівля майстерні; будівля 
кузні-складу 

170,6; 
215,0; 
76,2

м. Миколаїв, 
вул. Завод-
ська, 23/19

ДП «Миколаївський 
морський торгівель-
ний порт»

30.06.16

17 Нежитлові приміщення першого по-
верху учбового корпусу

93,0 Миколаївська 
обл., смт Кри-
ве Озеро, 
вул. Кірова, 7

МД УДППЗ «Ук-
рпошта» 31.07.16

18 Об’єкти бази Гідроспецбуд
1-ї черги у складі: охоронний пост; 
АПБ; душкомбінат; склади; гаражний 
бокс; майстерня; побутова; склад; туа-
лет; замощення зі спорудами; огорожа 
довжиною 469,87 пог.м 

20,8; 
746,2; 
351,3; 
799,4; 
137,1; 
44,9; 
27,2; 
41,1; 

13,7; 8 
706,;5 
13,4; 
958,7

Миколаївська 
обл., м. Юж-
ноукраїнськ, 
Гідрокомплекс, 
13-а

ДП НАЕК «Енерго-
атом» ВП «Южно-
Українська АЕС»

31.05.16

19 Нежитлові приміщення другого повер-
ху адміністративної будівлі

67,4 Миколаївська 
обл., м. Юж-
ноукраїнськпр. 
Леніна, 21

МД УДППЗ «Ук-
рпошта» 30.06.16

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

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2 Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

1 Нежитлове приміщення 
адміністративної будівлі 

71,3 Миколаївська обл., Бере-
занський р-н, с. Рибаківка, 
вул. Другий квартал, 21

МД УДППЗ «Укрпошта» 30.06.16

2. Частина коридору дру-
гого поверху навчально-
го корпусу № 2 

4,0 м. Миколаїв, вул. Ніколь-
ська, 24

Миколаївський націо-
нальний університет ім. 
В. О. Сухомлинського

30.06.16

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційно-
документального забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області конкурсну до-
кументацію в запечатаному конверті, яка складається із: 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 – не 
більше 5 днів), 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 май-
на та підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (додаток № 2 
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15 січня 2016 року за № 60/28190) (далі – Положення).

До підтвердних документів належать: заява про участь у конкурсі з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додатк № 3 до Поло-
ження); копії документів про наявність в оцінювачів, які перебувають у трудових 
відносинах з претендентом або додатково залучаються ним, документів, що під-
тверджують набуття кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними організаціями 
та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; письмова згода керівника суб’єкта 
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з дер-
жавною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація 
про претендента за встановленою формою (додаток № 4 до Положення).

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

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

Конкурсна документація подається до сектору організаційно-документального 
забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири робочі дні (включно) 
за адресою: м. Миколаїв, вул.Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон робочої 
групи: (0512) 47-04-11.

одеська обЛасТь
інформація 

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

 залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів  
державної власності – об’єктів приватизації

�1. Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс державне підпри-
ємство «енергомонтажний поїзд № 754» разом із земельною ділянкою. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки (підприємства) юридична адреса: 65039, м. Одеса, 
вул.. Семінарська, 15а, виробнича база підприємства розташована за адресою: 
Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, вул. Базова, 5. Мета проведен-
ня оцінки: приватизація Єдиного майнового комплекс Державне підприємство 
«Енергомонтажний поїзд № 754» разом із земельною ділянкою. Основні види 
продукції (послуг), що виробляються: виконання всіх видів будівельно-монтажних 
робіт. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (осно-
вних засобів): контора – напівпідвальні приміщення площею 147,2 кв м (м. Одеса 
вул. Семінарська, 15а); виробничі і невиробничі будівлі загальною площею 1507 
кв м, споруди – 6 од.; машин, обладнання – 37 од. за адресою: Одеська обл., Ові-
діопольський р-н, смт Авангард, вул. Базова, 5. Балансова (залишкова) вартість 
основних засобів станом на 31.03.2016: 34,9 тис. грн. Розмір земельної ділянки: 
1,4305 га. Місце розташування земельної ділянки: Одеська обл., Овідіопольський 
р-н, смт Авангард, вул. Базова, 5. Цільове призначення земельної ділянки: для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних, допоміжних будівель і споруд 
підприємств машинобудівної та іншої промисловості. Нормативна грошова оцінка 
земельної ділянки – 4115650,18 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.06.16. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській 
області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

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

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні 
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: код КВЕД 84.11 Державне 
управління загального характеру. Кількість об’єктів необоротних активів (нематері-
альні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 
1 об’єкт основних засобів. Балансова вартість об'єкта (основні засоби) станом на 
01.01.2016 – 8011,65 грн. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, 

пакетів акцій, часток, паїв) -. Розмір земельної ділянки, усього -. Місце розташування 
земельної ділянки –. Цільове призначення земельної ділянки -. Правовий режим зе-
мельної ділянки -. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки -. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна) 30.06.16. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ 
ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом ФДМУ31.12.2015 р. №2075, зареєстрованого в Міністерстві Юстиції 
України 15.01.2016 за №60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження прак-
тичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в не-
матеріальної формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей» (нерухомого 
майна, нерухомості).

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III та додат-
ках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до вико-
нання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про 
претендента подаються за встановленою в додатках 2-4 до Положення формою.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового 
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпо-
середньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної 
роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 
14.07.2016. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого по-
дано заяву на участь у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає 
заяву. Телефон для довідок (048) 731-50-39.

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

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: об’єкт незавершеного будівництва – комп-

лекс будівель та споруд, у складі: адміністративно-виробничий корпус; 
спортивно-оздоровчий комплекс; підсобний корпус; склад (класи ГО); насосна 
станція; резервуар (разом із земельною ділянкою). Найменування балансоутри-
мувача об’єкта оцінки: Одеський обласний центр зайнятості. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 26а. Мета проведення 
оцінки приватизація шляхом продажу на аукціоні (разом із земельною ділянкою). 
 (048) 728-72-62 (телефон замовника конкурсу), (048) 731-50-28 (телефакс замов-
ника конкурсу), infoa_51@spfu.gov.ua (електронна адреса замовника конкурсу).

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні 
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 84.30 Діяльність у сфе-
рі обов’язкового соціального страхування. Кількість об’єктів необоротних активів 
згідно з обліком: об’єкт незавершеного будівництва у складі: адміністративно-
виробничий корпус; спортивно-оздоровчий комплекс; підсобний корпус; склад 
(класи ГО); насосна станція; резервуар. Балансова залишкова вартість: балан-
сова вартість об’єкта незавершеного будівництва – 1094588,00 грн. станом на 
31.12.2015. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухо-
мості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, 
часток, паїв) – 1. Розмір земельної ділянки, усього – 1,3513 га. Місце розташування 
земельної ділянки: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 26а. Цільове призначення 
земельної ділянки: під забудову для підприємств іншої промисловості. Правовий 
режим земельної ділянки: на частину земельної ділянки площею 0,1685га встанов-
лено сервітут – право прокладання та експлуатації лінії електропередачі, зв’язку, 
трубопроводів, інших лінійних комунікацій, проїзду на транспортному засобі. Нор-
мативна грошова оцінка земельної ділянки – 9631661,01 грн. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна): 31.07.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: 
РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

�2. Назва об’єкта оцінки: їдальня. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: ПАТ «Ізмаїльський завод таропакувальних виробів «Дунай–Пак». Місцезна-
ходження об’єкта оцінки 68610, Одеська обл., м. Ізмаїл, Аеродромне шосе, 2б. Мета 
проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом 
зниження ціни. (048) 728-72-62, (048) 731-50-28 (телефон замовника конкурсу), 
infoa_51@spfu.gov.ua (електронна адреса замовника конкурсу).

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні 
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 28.75.0 Виробництво інших 
металевих виробів; 20.40.0 Виробництво дерев’яної тари Кількість об’єктів необорот-
них активів згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова вартість 
об’єкта (основні засоби) – 15219 грн. станом на 31.01.2016. Кількість земельних діля-
нок (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 при-
значення 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) – 31.07.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

�3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення магазину (літ. а) загаль-
ною площею 252,0 м2, що орендуються СПД «Присяжний С.А.». Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Балансоутримувач ВАТ «Котовський цукро-
вий завод» припинений 17.07.2014. Дійсний балансоутримувач – орендар СПД 
«Присяжний С.А.». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Котовськ, 
вул. Бочковича, 92а. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на 
аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. (048) 728-72-62 (телефон замовника 
конкурсу), (048) 731-50-28 (телефакс замовника конкурсу), infoa_51@spfu.gov.
ua (електронна адреса замовника конкурсу). Види економічної діяльності (коди 
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комп-
лекс якого оцінюються -. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні 
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1. 
Балансова вартість об'єкта (основні засоби) – 4644,48 грн. станом на 31.12.2015. 
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у 
тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, 
паїв) -. Розмір земельної ділянки, усього -. Місце розташування земельної ділянки 
-. Цільове призначення земельної ділянки -. Правовий режим земельної ділянки -. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки -. Наявність об’єктів, відомості про 
які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.07.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

�4. Назва об’єкта оцінки: приміщення складу №16 (955360.1.аабаЛд733). 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Кононівський елеватор» 
(є правонаступником ТОВ «Жеребківський елеватор»). Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове, вул. Привокзальна, 4. Мета 
проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т.ч. за методом 
зниження ціни. (048) 728-72-62 (телефон замовника конкурсу), (048) 731-50-28 
(телефакс замовника конкурсу), infoa_51@spfu.gov.ua (електронна адреса за-
мовника конкурсу).

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні 
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: Код КВЕД 01.11 Виро-
щування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; 
Код КВЕД 01.64 Оброблення насіння для відтворення; Код КВЕД 46.11 Діяльність 
посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, 
текстильною сировиною та напівфабрикатами; Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля 
зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Кількість об’єктів 
необоротних активів (основні засоби) згідно з обліком -1. Балансова вартість 
об’єкта (основні засоби): 67000 грн. станом на 30.04.2016. Кількість земельних 
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних 
ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв) -. Розмір зе-
мельної ділянки, усього -. Місце розташування земельної ділянки -. Цільове при-
значення земельної ділянки -. Правовий режим земельної ділянки -. Нормативна 
грошова оцінка земельної(их) ділянки -. Наявність об’єктів, відомості про які міс-
тять державну таємницю – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.07.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській 
області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

�5. Назва об’єкта оцінки: будівля магазину літ. № 37 загальною площею 
69,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки ВАТ «АТП 15173» (за-
гальними зборами акціонерів від 24.12.2009 прийнято рішення «Про ліквідацію 
ВАТ»). Місцезнаходження об’єкта оцінки Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, 
вул. Автомобільна, 1. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на 
аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. (048) 728-72-62 (телефон замовника 
конкурсу), (048) 731-50-28 (телефакс замовника конкурсу), infoa_51@spfu.gov.ua 
(електронна адреса замовника конкурсу).

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні 
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються -. Кількість об’єктів нео-
боротних активів (основні засоби) згідно з обліком – 1. Балансова вартість об’єкта 
(основні засоби) – 5900 грн станом на 31.07.2015. Кількість земельних ділянок (за-
значається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, ціліс-
них майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв) -. Розмір земельної ділянки, 
усього -. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок) -. Цільове призначення 
земельної ділянки -. Правовий режим земельної ділянки -. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки -. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області 
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

�6. Назва об’єкта оцінки: будівля їдальні літ. № 39 загальною площею 
251,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки ВАТ «АТП 15173» 
(загальними зборами акціонерів від 24.12.2009 прийнято рішення «Про ліквідацію 
ВАТ»). Місцезнаходження об’єкта оцінки Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, 
вул. Автомобільна, 1. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на 
аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. (048) 728-72-62 (телефон замовника 
конкурсу), (048) 731-50-28 (телефакс замовника конкурсу), infoa_51@spfu.gov.ua 
(електронна адреса замовника конкурсу).

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні 
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються -. Кількість об’єктів нео-
боротних активів (основні засоби) згідно з обліком – 1. Балансова вартість об’єкта 
(основні засоби) 4900 грн. станом на 31.07.2015. Кількість земельних ділянок (за-
значається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, ціліс-
них майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв) -. Розмір земельної ділянки, 
усього -. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок) -. Цільове призначення 
земельної ділянки -. Правовий режим земельної ділянки -. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки -. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. 

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

�7. Назва об’єкта оцінки: будівля підсобного господарства літ. № 35 за-
гальною площею 94,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки ВАТ 
«АТП 15173» (загальними зборами акціонерів від 24.12.2009 прийнято рішення «Про 
ліквідацію ВАТ»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Білгород-
Дністровський, вул. Автомобільна, 1. Мета проведення оцінки приватизація шляхом 
продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. (048) 728-72-62 (телефон 
замовника конкурсу), (048) 731-50-28 (телефакс замовника конкурсу), infoa_51@
spfu.gov.ua (електронна адреса замовника конкурсу). Види економічної діяльності 
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий 
комплекс якого оцінюються -. Кількість об'єктів необоротних активів (основні за-
соби) згідно з обліком -1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами). Балансова вартість 
об’єкта (основні засоби) 0,00 грн станом на 31.07.2015. Кількість земельних діля-
нок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних діля-
нок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв) -. Розмір земельної 
ділянки, усього -. Місце розташування земельної ділянки -. Цільове призначення 
земельної ділянки – . Правовий режим земельної ділянки -. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки – . Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області 
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

�8. Назва об’єкта оцінки: будівля приколійного складу (інв. № 10250) з двома 
рампами загальною площею 386,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки Котовське БМЕУ № 2 Одеської залізниці. Місцезнаходження об’єкта оцінки 
Одеська обл., смт Любашівка, вул. Привокзальна, 29а. Мета проведення оцінки при-
ватизація шляхом продажу на аукціоні, у т.ч. за методом зниження ціни. (048) 728-72-
62 (телефон замовника конкурсу), (048) 731-50-28 (телефакс замовника конкурсу), 
infoa_51@spfu.gov.ua (електронна адреса замовника конкурсу). Види економічної ді-
яльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний май-
новий комплекс якого оцінюються-. Кількість об’єктів необоротних активів ( основні 
засоби) згідно з обліком – 1. Балансова вартість об’єкта (основні засоби) 320427,32 
грн. станом на 31.01.2016. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, 
пакетів акцій, часток, паїв) -. Розмір земельної ділянки, усього – . Місце розташування 
земельної ділянки -. Цільове призначення земельної ділянки -. Правовий режим зе-
мельної ділянки -. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки-. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) 31.07.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ 
по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом ФДМУ31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві Юстиції України 
15.01.2016 за № 60/28190 (далі Положення).

До участі в конкурсі по об’єкту № 1 допускаються претенденти, які діють на 
підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено про-
вадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка 
об’єктів в нематеріальної формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей» 
(нерухомого майна, нерухомості) та кваліфікаційного свідоцтва оцінювача/оці-
нювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та діючого посвідчення 
про підвищення кваліфікації оцінювача/оцінювачів з експертної грошової оцінки 
земельних ділянок.

До участі в конкурсі по об’єктах № 2-8 допускаються претенденти, які діють 
на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено 
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцін-
ка об’єктів в нематеріальної формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей» 
(нерухомого майна, нерухомості).

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III та додат-
ках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до вико-
нання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про 
претендента подаються за встановленою в додатках 2-4 до Положення формою.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового 
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосе-
редньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи 
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 25.07.2016. 
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на 
участь у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

конкурс відбудеться у рв фдму по одеській області (65012, м.одеса, 
вул. велика арнаутська, 15, кімн. 503) 29.07.2016 об 11.00.

Зазначений вище повторний конкурс СОД відбудеться у зв’язку з прийняттям 
головою комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності рішення про 
повторне проведення конкурсу, керуючись вимогами пункту 2 розділу V (Порядок 
проведення конкурсу) Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ № 2075 від 31.12.2015, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, рішенням комісії з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності (протокол засідання від 17.06.2016, конкурс оголо-
шений на 17.06.2016 по наведених вище об’єктах не відбувся).

Відповідно до листа Фонду державного майна України від 15.06.16 № 10-36-
11307 (вх. регіонального відділення від 23.06.16 № 01/03886) «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 першому 
кварталі 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 приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення пе-
редавальних пристроїв) – 1725,4 грн.; окремо розташована будівля – 1849,9 грн.; 
комплекс будівель та споруд – 3200,0 грн.; об’єкт незавершеного будівництва – 
5673,8 грн.; цілісний майновий комплекс – 10580,0 грн.

З метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, а також уникнення 
зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, за пропозицією ФДМУ 
зазначена вище інформація публікується в оголошеннях про проведення конкурсів з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності як максимальна ціна надання послуг з оцінки, 
що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця.

Щодо результатів конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 17.06.2016. 
РВ ФДМУ по Одеській області, керуючись вимогами пункту 10 розділу V (Порядок 
проведення конкурсу), пунктів 1, 2 розділу VІ (Інформація про результати конкурсу) 
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом ФДМУ №2075 від 31.12.2015, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190, рішенням комісії з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності (протокол засідання від 17.06.2016) надає інформацію про результати 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, оголошеного на 17.06.2016, по 
таких об’єктах:

1. ПП «АРГУМЕНТ», керівник – Шевко С. О. Назва об’єкта оцінки: будівля неді-
ючої лазні загальною площею 161,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: КСП «Кіровська птахофабрика» (припинено 04.09.2006. Правонаступник 
СГ ТОВ «Надія» припинено 17.01.2008). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одесь-
ка обл., Комінтернівський р-н, с. Кірове. Мета проведення оцінки: приватизація 
шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. 5000,00 грн, 5 ка-
лендарних днів.

2. ПП «АРГУМЕНТ», керівник – Шевко С.О. Назва об’єкта оцінки: будівля колиш-
нього магазину № 63,64 загальною площею 192,8 м2, що знаходиться на балансі 
СБМРіЦС Одеського БМЕУ №1 Одеської залізниці. Найменування балансоутри-
мувача об’єкта оцінки: Одеське БМЕУ №1 СБМРіЦС Одеської залізниці. Місцез-
находження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Арциз, вул. Привокзальна, 3а. Мета 
проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т.ч. за методом 
зниження ціни. 4500,00 грн, 5 календарних днів.

3. ПП «АРГУМЕНТ», керівник – Шевко С.О. Назва об’єкта оцінки: база відпочинку 
«Дорожник». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Південьзахід-
шляхбуд» (постановою господарського суду Вінницької області від 28.12.2015 по 
справі № 902/1722/14 визнано банкрутом. Триває ліквідаційна процедура). Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Татарбунарський рн, с. Приморське. 
Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на конкурсі з відкритістю 
пропонування ціни за принципом аукціону. 5000,00 грн, 5 календарних днів.

рівненська обЛасТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
�1. Назва об'єкта оцінки: приміщення першого поверху гуртожитку № 6 

площею 138,89 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: націо-
нальний університет водного господарства та природокористування. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Чорновола, 53. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою 
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-66-75 (відділ 
оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80. Електронна 
адреса замовника конкурсу : pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ 
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з 
оцінки: ФОП Амбарцумян А. Г.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з об-ліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, інформація від-
сутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування 
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: 
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

�2.Назва об’єкта оцінки: приміщення цокольного поверху навчального 
корпусу № 7 площею 136,54 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Національний університет водного господарства та природокористування. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Карнаухова, 53а (вул. Мірющен-
ка, 53а). Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для роз-
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу: (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовни-
ка конкурсу: 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, 
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Амбарцумян А. Г.

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 приміщення. Балансова за-
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лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій – інформація від-
сутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування 
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: 
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

�3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі площею 
19,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління ста-
тистики у Рівненській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., 
м. Здолбунів, вул. Пушкіна, 44. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). 
Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: 
pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області 
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: Комунальне підприєм-
ство «Здолбунівське реєстраційне бюро». Кількість об’єктів необоротних активів (не-
матеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за група-
ми) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій – інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація від-
сутня. Місце розташування земельної ділянки: інфрмація відсутня. Цільове призна-
чення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: 
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація 
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

�4. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного будинку площею 
11,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної 
казначейської служби України у Гощанському районі. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Рівненська обл., смт Гоща, вул. Садова, 2. Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-66-75 (відділ оренди 
державного майна). Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80. Електронна адреса 
замовника конкурсу : pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТОВ 
«КОМПАНІЯ ЮРВІТ». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінан-
сові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів не-
завершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій – станом 
на 01.04.2016 становить 2649,17 грн. Розмір земельної ділянки, усього: інформація 
відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове при-
значення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділян-
ки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки : інформація 
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

�5. Назва об’єкта оцінки: частина цегляної труби площею 6,0 м2. Наймену-
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП НВО «Потенціал-Еко». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Київська, 106. Мета проведення оцінки: визначення рин-
кової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного май-
на). Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80. Електронна адреса замовника конкур-
су: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області 
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПАТ «ДАТА ГРУП».

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 споруда. Балансова залиш-
кова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій – інформація від-
сутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування 
земельної ділянки: інфрмація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: 
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

�6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення ремонтно-
механічної майстерні, реєстраційний № 01033651.6.ШдиШжЛ005, площею 
89,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дубровицьке управліня 
водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Ду-
бровиця, вул Артеменка, 30. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартос-
ті об’єкта для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). 
Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: 
pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області 
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Коростель Г. В.

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 приміщення. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій – інформація від-
сутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування 
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: 
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

�7. Назва об’єкта оцінки: частина майданчика автобусної зупинки вП 
раес (інв. № 11242/1, реєстраційний № 24584661.317.ПШТдПю80, пло-
щею 58,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВП «Рівненська 
АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., 
м. Кузецовськ, Промислова дорога. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного 
майна). Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80. Електронна адреса замовника 
конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській 
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Белькевич 
Т. В. 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 об’єкт. Балансова залиш-
кова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій – інформація від-
сутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування 
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: 
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

� 8. Назва об'єкта оцінки: асфальтований майданчик, реєстровий 
№ 21536845. 5.юкдПнк005, площею 25,0 м2. Найменування балансоутриму-
вача об’єкта оцінки: Філія УДП «Укрінтеравтосервіс-Волинь». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-66-75 (відділ 
оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80. Електронна 
адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ 
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з 
оцінки: ТОВ «Вирівський кар’єр». Кількість об’єктів необоротних активів (нематері-
альні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвести-
цій – інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначен-
ня земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: 
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація 
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

� 9. Назва об’єкта оцінки: асфальтований майданчик, реєстровий 
№ 21536845. 5.юкдПнк005, площею 25,0 м2. Найменування балансоутриму-
вача об’єкта оцінки: Філія УДП «Укрінтеравтосервіс-Волинь». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-66-75 (відділ 
оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80. Електронна 
адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ 
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт 
з оцінки: ФОП Мірко Л. В.

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 об’єкт. Балансова залиш-
кова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій – інформація від-
сутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування 
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: 
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність 

об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

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

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

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого відповідно до Закону України 
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні», 
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна 
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що від-
повідають об’єкту оцінки .

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

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

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

Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16 
Липня, 77.

конкурс відбудеться в рв фдму по рівненській області о 9.00 29 липня 
2016 року за адресою: 33028, м. рівне, вул. 16 Липня, 77.

Документи на участь у конкурсі приймаються. 22.07.2016 (включно) до 16.00 
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

ХмеЛьницька обЛасТь
інформація 

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

проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності
�Назва об’єкта оцінки №1 – нежитлові приміщення цокольного поверху гур-

тожитку (перехід між гуртожитками № 1 та № 2) загальною площею 23,7 м2. 
Балансоутримувач – Подільський державний аграрно-технічний університет. Міс-
цезнаходження об’єкта – Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Шев-
ченка, 12б. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. 
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.
gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 01.05.2016 – 28820,51 грн. Розмір 
земельної ділянки під будівлею, в якій знаходиться об’єкт оцінки, – 5,505 га. Місце 
розташування земельної ділянки – Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, 
вул. Шевченка, 12б. Цільове призначення земельної ділянки – землі Міністерства 
освіти і науки. Правовий режим земельної ділянки – право постійного користування. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 313,77 грн. за 1 м2. Дата оцінки – 
30.06.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцін-
ки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Гавщук 
Ольга Віталіївна. Вимоги до учасників конкурсу – практичний досвід виконання робіт 
з оцінки подібного до оцінюваного майна , а саме – окремих приміщень, що розта-
шовані в населених пунктах з однаковим інвестиційним потенціалом.

�Назва об’єкта оцінки № 2 – приміщення загальною площею 272,1 м2 (у 
т. ч. 25,4 м2 площа загального користування) на 1-му поверсі адміністра-
тивної будівлі. Балансоутримувач – Управління Державної казначейської служби 
України у Білогірському районі Хмельницької області. Місцезнаходження об’єкта – 
Хмельницька обл., Білогірський р-н, смт Білогір’я, вул. Шевченка, 35. Мета прове-
дення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна 
адреса замовника конкурсу (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова за-
лишкова вартість станом на 01.06.2016 – 54382,99 грн. Розмір земельної ділянки 
під будівлею, в якій розташований об’єкт оцінки, – 0,3704 га. Місце розташування 
земельної ділянки – Хмельницька обл., Білогірський р-н, смт Білогір’я, вул. Шев-
ченка, 35. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслу-
говування будівель кредитно-фінансових установ. Правовий режим земельної 
ділянки – право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної 
ділянки – 310667,00 грн. Дата оцінки – 30.06.2016. Строк виконання робіт – до 5 
календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. 
Особа-платник робіт з оцінки – Білогірський районний територіальний центр со-
ціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Вимоги до учасників конкурсу – практичний досвід виконання робіт з оцінки 
подібного до оцінюваного майна , а саме – окремих приміщень, що розташовані в 
населених пунктах з однаковим інвестиційним потенціалом.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у 
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті:

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою фор-
мою (Додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в 
яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують 
право на виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьо-
мим пункту 11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента 
(Додаток 4 до Положення);

2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із за-
повненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залу-
чені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (абзац 
другий пункту 4 Розділу 1 Положення, Додаток 2 до Положення);

3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному 
конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов'язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.

Враховуючи лист ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо показників се-
редніх значень ціни надання послуг з оцінки майна у першому кварталі 2016 року» 
по даних об’єктах пропонується врахувати середню максимальну ціну послуг з 
оцінки майна – 1725,4 грн. (об’єкт нерухомого майна).

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

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельниць-
кий, вул. Соборна, 75, каб. №10. Телефон для довідок (0382) 72-09-45 (приймаль-
ня), 79-56-16.

Конкурсна документація подається до сектору з кадрової роботи, організаційно-
документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по 
Хмельницькій області (каб. №1) до 22 липня 2016 року (включно) до 17.00.

конкурс відбудеться 28 липня 2016 року о 10-й годині в рв фдму по 
Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. собор-
на, 75.

Ченівецька обЛасТь
інформація 

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

проведення незалежної оцінки об’єктів
�1. Назва об‘єкта оцінки: підвальні приміщення загальною площею 

64,8 м2 будівлі наукової бібліотеки (літ.а).
Найменування балансоутримувача об‘єкта оцінки: Чернівецький національний 

університет ім. Ю. Федьковича. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, 
вул. Л. Українки, 23. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замов-
ника конкурсу: (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу: (0372) 55-44-26. 
Електронна адреса замовника конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні ак-
тиви або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: -. Кількість об’єктів необорот-
них активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо 
за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського това-
риства, тис. грн.: -. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (зазначається окремо за групами): 12384,77 грн станом на 31.05.2016. 
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому 
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. 
Розмір земельної ділянки, усього: 0,4816 га. Місце розташування земельної ділянки: 
м. Чернівці, вул. Л. Українки, 23. Цільове призначення земельної ділянки: для обслу-
говування будівель. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користу-
вання. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.

�2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення напівпідвалу будівлі на-
вчального корпусу № 3 (літ.а-а1) загальною площею 51,80 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернівецький національний університет ім. Ю. 
Федьковича. Місцезнаходження об‘єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Л.Українки, 25. 
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу: (0372) 
55-44-84. Телефакс замовника конкурсу: (0372) 55-44-26. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необорот-
ні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: -. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазна-
чаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) 

господарського товариства, тис. грн.: -. Балансова залишкова вартість нематері-
альних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 7773,13 
грн. станом на 31.05.2016. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплек-
сів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,6181 га. Місце 
розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Л. Українки, 25. Цільове призна-
чення земельної ділянки: для обслуговування будівель. Правовий режим земельної 
ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної 
ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять держав-
ну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.05.2016.

�3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані цокольні приміщення бу-
дівлі гуртожитку № 1 (літ. а) загальною площею 179,20 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернівецький національний університет ім. 
Ю.Федьковича. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Небесної Со-
тні, 2. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкур-
су: (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 ак-
тиви або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: -. Кількість об’єктів необорот-
них активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо 
за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського това-
риства, тис. грн.: -. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (зазначається окремо за групами): 54026,27 грн. станом на 31.05.2016. 
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому 
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. 
Розмір земельної ділянки, усього: 4,2702 га. Місце розташування земельної ділянки: 
м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 2. Цільове призначення земельної ділянки: для об-
слуговування будівель. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користу-
вання. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.

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

Замовник незалежної оцінки – РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платники незалежної оцінки: об’єкта оцінки №1 – фізична особа – підпри-

ємець Власюк Сергій Дмитрович; об’єкта оцінки №2 – фізична особа – підпри-
ємець Арич Діна Дмитрівна; об’єкта оцінки №3 – фізична особа – підприємець 
Шеромова Тетяна Василівна.

Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки вищезазначених об’єктів 
оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договорів 
про надання послуг з оцінки.

Максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною 
комісією під час обрання переможців – 1725,4 грн.

До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, 
які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким перед-
бачено 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. земельних ділянок та майнових прав на них.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність відповідної квалі-
фікації оцінювачів стосовно об′єктів оцінки, що мають підтверджуватися чинними 
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Дер-
жавному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Держав-
ного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого нака-
зом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13.08.2013 за № 637/23469.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та до-
датках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб‘єкта оціночної діяль-
ності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені 
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 По-
ложення формами.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштово-
го відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21а, або безпосередньо 
до каб. №5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області до 16.45 22.07.2016. На конверті 
необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб‘єкта оціночної діяльності», 
а також зазначити назву об‘єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, 
який подає заяву.

конкурс відбудеться 28 липня 2016 року о 10.00 у рв фдму по Черні-
вецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. кобилиці, 21а. Телефон для 
довідок (0372) 55-44-84.

Чернігівська обЛасТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
�1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 23,8 м2 першого 

поверху чотириповерхової будівлі гуртожитку № 1. Найменування балансоу-
тримувача об’єкта оцінки: Прилуцький агротехнічний коледж. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 180а. Платник робіт 
з оцінки – ФОП Олійник О.Я.

�2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 6,8 м2 
на першому поверсі чотириповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутри-
мувача об’єкта оцінки: Прилуцька об’єднана державна податкова інспекція Головного 
управління ДФС у Чернігівській області. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Чернігівська 
обл., м. Прилуки, вул. Київська, 214. Платник робіт з оцінки – ФОП Базарний О.Ю.

�3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 1139,4 м2 будівлі 
механічного цеху. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Прилуцька 
виховна колонія Управління Державної пенітенціарної служби України в Чернігів-
ській області. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, 
вул. Київська, 234. Платник робіт з оцінки – ФОП Прикін В.М.

�4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 11,5 м2 на дру-
гому поверсі адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Управління Державної автомобільної інспекції УМВС України в Чернігівській області. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Індустріаль-
на, 6. Платник робіт з оцінки – ПАТ «Полікомбанк».

Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, пр. 
Миру, 43). Телефон замовника конкурсу: (0462) 672-818. Телефакс замовника конкур-
су: (0462) 672-783. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. 
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016. Максимальна вартість послуг – 1 
725,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом ФДМУ31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

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

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

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

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

Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Черні-
гівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу 
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, к. 320, тел. для дові-
док (0462) 672-818.

оренДа

м. київ
відповідно до звернення рв фдму по м. києву в інформації щодо про-

ведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної 
плати за принципом аукціону на право оренди державного майна, опублікованій в 
газеті «Відомості приватизації» від 04.07.2016 № 53 (969) на стор. 8, назву об’єкта 
поз. 1 слід читати: 

«назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – 
частина нежитлового приміщення коридору на першому поверсі будівлі за-
гальною площею 2,0 м2 (реєстровий номер майна 02544537.43.Чсумня037) 
за адресою: м. київ, вул. баумана, 8, що перебуває на балансі державного 
навчального закладу «центр професійної освіти інформаційних технологій, 
поліграфії та дизайну м. києва».


