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фонд
державного
майна україни

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

управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34

проДаж об’єктів групи а

інформаційне ПовідомЛення
Відповідно до пункту 2.1 Положення про порядок проведення конкурсів з 

продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 10.05.2012 № 639, розпорядженням Антимоно-
польного комітету України від 10.05.2012 № 282-р та рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 10.05.2012 № 674 і зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 12.06.2012 за № 940/21252, для забезпечення 
відкритості проведення конкурсів та з метою більшої інформованості потенцій-
них покупців Фонд державного майна України інформує про те, що розпочато 
підготовку до проведення конкурсів з продажу пакетів акцій з відкритістю про-
понування ціни за принципом аукціону таких акціонерних товариств:

центральний апарат фонду державного майна україни

Код за ЄДРПОУ Назва АТ Розмір пакета акцій, %
00130926 ВАТ «Запоріжжяобленерго» 60,248
05471158 ПАТ «Одеська ТЕЦ» 99,99
00131771 ПАТ «Херсонська ТЕЦ» 99,833

За додатковою інформацією звертатись до Департаменту приватизації Управ-
ління конкурсного продажу та біржової діяльності. Телефони для довідок: (044) 
200-36-17, 200-33-53, телефон/факс: (044) 200-36-16.

Інформація про акціонерні товариства знаходиться на офіційному веб-сайті 
Фонду державного майна України www.spfu.gov.ua.

оГоЛоШеннЯ Про ВИВЧеннЯ ПоПИТУ

київська обЛасть
Пропонуються до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкти 

державної власності, що під час приватизації не увійшли до статутних ка-
піталів господарських товариств:

1. будівля їдальні площею 220,7 м2 (разом із земельною ділянкою), що під 
час приватизації не увійшла до статутного капіталу КСП ім. Тімірязева, за адресою: 
Київська обл., Баришівський р-н, с. Бзів, вул. Свято-Миколаївська.

Відомості про об'єкт: окремо розташована одноповерхова будівля загальною 
площею 220,7 м2. Рік введення в експлуатацію – 1977. Стіни будівлі складаються з 
металевого каркасу на 1/3 обкладеного цеглою. Фасад будівлі являє собою каркасні 
металеві конструкції зі скляним заповненням. Загальний і фізичний стан основних 
будівельних елементів будівлі незадовільний. Внутрішні інженерні мережі у будівлі 
передбачені, проте перебувають у неробочому стані та потребують заміни.

Земельна ділянка окремо під об’єкт не виділена. Орієнтовна площа земель-
ної ділянки – 0,15 га.

2. будівля бані (разом із земельною ділянкою), що під час приватизації не 
увійшла до статутного капіталу КСП «Перемога», за адресою: Київська обл., Ба-
ришівський р-н, с. Перемога, вул. Братів Ковалів, 3а.

Відомості про об'єкт: окремо розташована одноповерхова будівля. Рік введення 
в експлуатацію – 1963. Стіни цегляні. Перекриття дерев’яне. Дах дерев’яний, дво-
скатний. Покрівля – азбестоцементні листи. Внутрішні інженерні мережі у будівлі 
передбачені, проте перебувають у неробочому стані та потребують заміни. Загаль-
ний і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний.

Земельна ділянка окремо під об’єкт не виділена. Орієнтовна площа земель-
ної ділянки – 0,05 га.

3. будівля конюшні (разом із земельною ділянкою), що під час привати-
зації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Племінний завод «Олександрівка», 
за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с.Чубинське.

Відомості про об'єкт: окремо розташована одноповерхова цегляна будівля. 
Орієнтовна площа – 1 243,0 м2. Рік введення в експлуатацію – 1999. Стіни цегляні. 
Перекриття відсутнє. Дах – металевий каркас, покритий азбестоцементними лис-
тами та оздоблений вмонтованими скляними поверхнями. Зовнішнє та внутрішнє 
оздоблення стін – керамічна плитка. Підлога бетонна. У будівлі передбачені внутріш-
ні інженерні мережі: водопостачання, каналізація та електропостачання. Загальний 
і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний.

Земельна ділянка окремо під об’єкт не виділена. Орієнтовна площа земель-
ної ділянки – 0,15 га.

4. будівля бані (разом із земельною ділянкою), що під час приватизації не 
увійшла до статутного капіталу КСП «Дружба», за адресою: Київська обл., Вишго-
родський р-н, с. Воропаїв.

Відомості про об'єкт: окремо розташована одноповерхова будівля. Орієнтовна 
площа – 108,94 м2. Рік введення в експлуатацію – 1960. Фундамент – бетонний. 
Стіни і перегородки цегляні. Перекриття дерев’яне. Дах дерев’яний. Покрівля – аз-
бестоцементні листи. Підлога дощата, в окремих місцях керамічна плитка. Двері 
дерев’яні. Більшість дверей та вікон відсутні. Внутрішнє оздоблення відсутнє. Вну-
трішні інженерні мережі у будівлі передбачені, проте перебувають у неробочому 
стані та потребують заміни. Загальний і фізичний стан основних будівельних еле-
ментів будівлі незадовільний.

Земельна ділянка окремо під об’єкт не виділена. Орієнтовна площа земель-
ної ділянки – 0,5 га.

5. будівля їдальні (разом із земельною ділянкою), що під час приватиза-
ції не увійшла до статутного капіталу ПАТ «Дзвінкове», за адресою: Київська обл., 
Васильківський р-н, с. Плесецьке.

Відомості про об'єкт: окремо розташована одноповерхова будівля. Фундамент 
кам’яний, стрічковий. Стіни і перегородки – стінові бетонні блоки. Покрівля – азбес-
тоцементні листи. Підлога дощата та бетонна, в окремих місцях керамічна плитка. 
Віконні та дверні отвори дерев’яні. У будівлі передбачені внутрішні інженерні мере-
жі: водопостачання, каналізація та електропостачання. Загальний і фізичний стан 
основних будівельних елементів будівлі задовільний.

Земельна ділянка окремо під об’єкт не виділена. Орієнтовна площа земель-
ної ділянки – 0,10 га.

Більш докладну інформацію щодо зазначених об’єктів можна отримати за те-
лефоном (044) 200-25-40.

Пропозиції щодо придбання об’єктів слід надсилати протягом 20 днів з 
дати опублікування цієї інформації за адресою: 01032, м. київ, вул. симона 
Петлюри, 15, e-mail: obl_32@spfu.gov.ua, рв фдму по київській області.

ЗаПоріЗька обЛасть
інформація 

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

Назва об'єкта: коридори першого поверху № 1 площею 10,0 м2 та № 2 площею 
32,7 м2 двоповерхової адміністративної будівлі «А», приміщення № 19-24 підвалу 
«під А» та сходова клітка ІІІ загальною площею 132,3 м2, підземне приміщення «Б» 
площею 96,16 м2.

Місцезнаходження: 71140, Запорізька обл., Бердянський р-н, смт Андріївка, 
вул. Нова, 4а.

Балансоутримувач: за договором безоплатного зберігання передано на від-
повідальне зберігання юридичній особі – ТОВ «Вітьок».

Відомості про об’єкт приватизації: матеріал стін будівлі – цегла, матеріали стін 
приміщень підвалу – бетонні блоки. Вхід у підвал здійснюється через приміщення 
загального користування першого поверху будівлі та з напівзаглибленого входу-
виходу (підземне приміщення «Б»), розташованого на відстані 25,0 м від адміні-
стративної будівлі. Рік побудови – 1979.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 108 705,00 грн, 
ПДВ – 21 741,00 грн.

Початкова ціна об'єкта приватизації з урахуванням Пдв – 130 446,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить  

13 044,60 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації:
питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладення до-

говору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства; сплата ціни 
продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з мо-
менту 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.

Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників 
аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно-
сяться на р/р № 37189005004385 в Головному управлінні Державної казначейської 
служби України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 
813015, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.

Кінцевий термін примання заяв на участь у аукціоні – 15.08.2016.
аукціон в електронній формі буде проведено українською універсаль-

ною біржею 19.08.2016, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

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

проДаж пакетів акцій

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 реє-
страції заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Запорізької філії 
Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна (стара 
назва –Червоногвардійська), 40, оф. 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 
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 адресою: 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.

в інформації про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта дер-
жавної власності – очисних споруд біологічного очищення фекальних стоків, 
місцезнаходження: 70424, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Розумівка, територія 
бази відпочинку «Лісова поляна», опублікованій в газеті «Відомості приватизації» 
від 13.07.2016 № 56 (972) на стор. 2, замість слів: «Кінцевий термін приймання заяв 
на участь у аукціоні – 01 серпня 2016 року» слід читати: «кінцевий термін при-
ймання заяв на участь у аукціоні – 08 серпня 2016 року»; замість слів: «Аук-
ціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 05 
серпня 2016 року» слід читати: «аукціон в електронній формі буде проведено 
українською універсальною біржею 12 серпня 2016 року».

терноПіЛьська обЛасть
інформація 

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

Назва об'єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля 
трансформаторної підстанції загальною площею 40,2 м2.

Адреса: вул. Тернопільська, 21а, м. Бережани, Бережанський р-н, Тернопіль-
ська обл., 47500.

Балансоутримувач: ВАТ «Бережанська макаронна фабрика», ліквідоване 
як юридична особа ухвалою господарського суду Тернопільської області від 
01.09.2005 у справі № 10/Б-88.

Відомості про об'єкт: будівля трансформаторної підстанції розташована в се-
рединній частині м. Бережани, наближеній до вул. Тернопільська. Двоповерхова 
нежитлова будівля спеціального призначення, загальна площа – 40,2 м2, техноло-
гічне обладнання трансформаторної підстанції відсутнє, будівля перебуває в неза-
довільному стані, від’єднана від джерела напруги, комунікації відсутні, не експлуа-
тується. Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,6369 га, кадастровий 
№ 6120410100:04:003:0023, яка перебуває в приватній власності.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 13 490,00 грн, ПДВ – 2 698,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 16 188,00 грн.
Умови продажу:
покупець на власний розсуд визначає подальше використання об’єкта; здій-

снює державну реєстрацію нерухомого майна – об’єкта приватизації протягом 
одного року з моменту підписання акта приймання-передання; питання корис-
тування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до 
вимог чинного законодавства; подальше відчуження та передача в заставу об’єкта 
можливі лише після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта та за умови збе-
реження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, 
виключно за згодою державного органу приватизації; надавати РВ ФДМУ по Тер-
нопільській області необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконан-
ня умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати у здійсненні контролю за 
виконанням договору купівлі-продажу.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 1 618,80 грн, що становить 10 % 

від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37313019011911, 
одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, банк 
одержувача – Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.

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

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р № 37187501900001, 
одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, банк 
одержувача – ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 15 серпня 2016 року 
до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено українською універсаль-
ною біржею 19 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, заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. 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 електро-
нну адресу: auk@uub.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (01054, м. Київ, 
вул. Б. Хмельницького, 55, офіс 413) 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 в електронній формі прово-
диться 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 (із внесеними змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна за  його місцем розташування в робочі дні. 
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Тернопільській області 
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 504, тел. (0352) 25-04-87.

м. київ
інформація 

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

Назва об'єкта: індивідуально визначене майно – кран автомобільний (КС-4561) 
К-162 на базі шасі КрАЗ-257, державний № АА8416ВМ, інв. № 8457.

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.
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Адреса об'єкта: 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 8.
Балансоутримувач: Мостозагін № 2 ПАТ «Мостобуд», код за ЄДРПОУ 01386303. 

Адреса балансоутримувача: 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 8.
Відомості про об'єкт: кран автомобільний (КС-4561) К-162 на базі шасі КрАЗ-

257, державний номер АА 8416 ВМ, інвентарний номер 8457, не увійшов до статут-
ного капіталу ПАТ «Мостобуд» та перебуває на балансі Мостозагону № 2.

Кран КС-4561 – найбільш потужний вітчизняний автомобільний кран мак-
симальною вантажопідйомністю 16,0 т на основній стрілі, оснащений основною 
стрілою завдовжки 10,0 м, подовженими – 14,0, 18,0 і 22,0 мм, з гуськом 5,0 м. 
Веж-стріловим обладнанням не оснащується. Базове шасі автомобіля КрАЗ-
257К1 або КрАЗ -250.

Силова установка – генератор ЕСС5-82-4У2. Привід крана електричний від 
власної установки або від зовнішньої мережі. Привід механізмів індивідуальний 
від електродвигуна.

Система управління робочими рухами контролера дозволяє поєднувати під-
йом (опускання) гака або стріли з обертанням поворотної платформи. Швидкості 
робочих рухів регулюються підключенням опорів в ланцюзі роторів і зміною час-
тоти струму генератора.

Кран має гідравлічні виносні опори і може працювати на виносних опорах, без 
виносних опор, може пересуватися з вантажем на гаку не більше 4,4 т на основній 
стрілі зі швидкістю до 5,0 км/год. Пересування з вантажем дозволено тільки при 
розташуванні стріли по осі крана в сторону заднього моста. Кабіна управління в 
зимовий час опалюється електрообігрівачем. Характеристика КТЗ: номер шасі 
325204014408/4407G, маса без навантаження: 20000, повна маса: 20000, об’єм 
двигуна – 14 860,0 см3, пробіг – 253 461,0 км.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 90 673,20 грн, ПДВ – 18 134,64 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 108 807,84 грн.
Умови продажу: подальше використання автокрана визначає покупець.
Засоби платежу – грошові кошти.
Переможець аукціону (покупець) виплачує Товарній біржі «Універсальна 

товарно-сировинна біржа» за проведення аукціону витрати у розмірі 1 % (одного 
відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призна-
чення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та ко-
шти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вносяться на р/р 
№ 37184501900001 в ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код за ЄДРПОУ 19030825, 
одержувач – РВ ФДМУ по м. Києву. Сума грошових коштів у розмірі 10 880,78 
грн без ПДВ, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р 
№ 37317007000034 в ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код за ЄДРПОУ 19030825, 
одержувач – РВ ФДМУ по м. Києву (призначення платежу: «10% від початкової ціни 
об’єкта приватизації в сумі 10 880,78 грн, без ПДВ»).

Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 12 серпня 2016 року.
аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «універ-

сальна товарно-сировинна біржа» 16 серпня 2016 року. Час початку торгів – 
11.00, час закінчення торгів (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, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Універсальна товарно-
сировинна біржа» на електронний ресурс 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 аукціоні у трьох примірниках та належним чином за-
свідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання 
цих документів.

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

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 8 в 
робочі дні та години. Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по м. Києву 
(м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331, тел. 281-00-35) в робочі дні та години.

аПарат фдму
інформація 

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

підприємства «дослідний завод «Хвиля»
Назва об'єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «До-

слідний завод «Хвиля».
Місцезнаходження об’єкта: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 7.
Відомості про об'єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять: 50 буді-

вель та споруд, з яких 23 будівлі та споруди розташовані у м. Львові та 27 будівель 
та споруд розташовані у Львівській обл., смт Новий Яричів; обладнання, устатку-
вання, прилади, меблі, транспортні засоби та інше майно.

До складу ЄМК не входять об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме: під-
вал ГО, дизель-генератор для підвалу ГО, система подачі, очистки та фільтрації 
повітря та два 12-квартирних житлових будинки.

Предметом діяльності підприємства є: проектування та монтаж систем керу-
вання технологічними процесами; виробництво контрольно-вимірювальних при-
ладів; виробництво підіймально-транспортного устаткування; виробництво інших 
виробів з пластмас; виробництво електророзподільної та контрольної апаратури; 
виробництво залізничного рухомого складу.

Відомості про земельні ділянки: 3,2065 га за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 
7; 13,3899 га за адресою: Львівська обл. Кам’янка-Бузький р-н, смт Новий Яричів, 
вул. Міцкевича, 58 (на території розташовані об’єкти нерухомості, що не входять 
до складу ЄМК та належать приватним власникам).

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

основні показники діяльності підприємства
Статутний капітал – 17 784 тис. грн.

№ 
з/п Найменування показника 2013 рік 2014 рік 2015 рік І квартал  

2016 року
1 Обсяг реалізованої продукції, тис. грн 2537 2762 3580 849
2 Балансовий прибуток, тис. грн -13311 -13833 -14240 -14397
3 Величина чистого прибутку, тис. грн -681 -522 -406 -157
4 Рентабельність, % - - - -
5 Вартість активів, тис. грн 3015 2843 3081 2804
6 Вартість власного капіталу, тис. грн 15052 14530 14447 14283
7 Дебіторська заборгованість, тис. грн 521 538 775 630

8 Кредиторська заборгованість, тис. грн, 
 у т. ч. пільгові пенсії по списку № 1

687 622 733 498

Кількість та склад робочих місць станом на 01.07.2016:
Директор – 1; заступник директора – 1; головний бухгалтер – 1; заступник 

головного бухгалтера – 1; спеціалісти – 9; службовці – 3; основні робочі – 10; до-
поміжні робочі – 3; охорона – 7; МОП – 1.

Кількість робочих місць – 37. Кількість працюючих – 35 осіб.
Початкова ціна становить 130 823 207,59 грн (сто тридцять мільйонів вісімсот 

двадцять три тисячі двісті сім гривень 59 копійок), у т. ч. ПДВ – 21 803 867,93 грн 
(двадцять один мільйон вісімсот три тисячі вісімсот шістдесят сім гривень 93 коп.).

Умови продажу:
збереження основних видів діяльності підприємства протягом 5 років з момен-

ту укладання договору купівлі-продажу; покупець є правонаступником усіх прав та 
обов’язків державного підприємства; збереження кількості існуючих робочих місць; 
забезпечення безпечних, нешкідливих умов праці та дотримання санітарних норм, 
правил протипожежної безпеки та цивільного захисту згідно з чинним законодав-
ством України; недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи по-
купця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 
статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які 
законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та 
статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу 
права власності на об’єкт приватизації; забезпечити соціальні гарантії працівникам 
згідно з вимогами трудового законодавства; покупцю в установленому законо-
давством порядку укласти з Фондом державного майна України договір про без-
оплатне зберігання державного майна, вартість якого вилучена з вартості єдиного 
майнового комплексу ДП «ДЗ «Хвиля»; забезпечити відповідно до вимог чинного 
законодавства утримання, зберігання та експлуатацію за цільовим призначенням 
захисних споруд цивільного захисту, які будуть передані покупцю відповідно до 
договору на відповідальне зберігання; не допускати безпосереднього відчуження 

такого майна, а також створення умов для відчуження цього майна; сприяти пе-
редачі житлових будинків до комунальної власності відповідно до вимог чинного 
законодавства; збереження стендів СПЦ 3 інв. № 38875 і СКУ інв. № 20986А, які 
вмонтовані в приміщення № 69 площею 375,25 м2, що розташоване на другому 
поверсі складально-монтажного корпусу, і надання цих стендів в користування на 
договірних засадах спеціалізованим підприємствам за наявності у них відповідних 
ліцензій або дозволів; погашення простроченої кредиторської заборгованості ДП 
«ДЗ «Хвиля» у розмірі, яка складеться на дату підписання договору купівлі-продажу; 
не перешкоджати працівникам ДП ДНДП «КОНЕКС» доступу до приміщень ДП ДНДП 
«КОНЕКС», які розташовані на 5-му поверсі адміністративно-побутового корпусу, в 
частині надання підходів і під’їздів до місця здійснення господарської діяльності на 
правах сервітуту, користування сходовою кліткою і ліфтом за угодою про спільне 
використання майна, забезпечення водо- та енергопостачання. На період надзви-
чайного стану забезпечувати виділення місць для працівників ДНДП «КОНЕКС» (до 
100 чоловік) у приміщенні підвала цивільної оборони – бомбосховищі; забезпечити 
на договірних засадах надання підходів і під’їздів до приміщень приватного підпри-
ємства «Титан-ЛВ», яке розташоване в складально-монтажному корпусі; забезпе-
чити утримання прилеглої території у належному санітарному стані, дотримуватись 
екологічних норм та здійснювати заходи щодо захисту навколишнього природного 
середовища; питання землекористування вирішується покупцем після укладення 
договору купівлі-продажу в установленому законодавством порядку; в установ-
леному законодавством порядку забезпечити здійснення державної реєстрації 
припинення юридичної особи – ДП «ДЗ «Хвиля»; протягом п’яти років з моменту 
укладення договору купівлі-продажу не відчужувати єдиний майновий комплекс 
іншим юридичним та фізичним особам без збереження умов, на яких воно було 
придбане; подальше відчуження та передача в заставу майна покупцем в період 
чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються за погодженням Фондом 
державного майна України із забезпеченням переходу до нового власника всіх 
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності 
за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав 
та обов’язків покупця згідно із законодавством України.

На покупців об’єкта приватизації поширюються обмеження, визначені частиною 
першою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».

Для участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону 
учасник подає: заяву про приватизацію в порядку та за формою, що встановлені 
наказом ФДМУ від 02.04.2012 № 437; бізнес-план або техніко-економічне обґрун-
тування післяприватизаційного розвитку об’єкта приватизації; конкурсну пропо-
зицію ціни (у запечатаному непрозорому конверті).

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та платежі за об’єкт привати-
зації вносяться на рахунок № 37183500900028. Одержувач: Фонд державного 
майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, 
код за ЄДРПОУ 00032945.

Грошові кошти в розмірі 13 082 320,76 грн (тринадцять мільйонів вісімдесят 
дві тисячі триста двадцять гривень 76 копійок), що становить 10 % початкової ціни 
об’єкта, вносяться на рахунок № 37316021000058. Одержувач: Фонд державно-
го майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, 
код за ЄДРПОУ 00032945. Призначення платежу: «10 % початкової ціни об’єкта 
приватизації для участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом 
аукціону з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства «До-
слідний завод «Хвиля» без ПДВ».

Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону проводиться 
відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств 
(малу приватизацію)», Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом ви-
купу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за 
конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затверджено-
го наказом ФДМУ від 02 квітня 2012 року № 439, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції 14 травня 2012 року за № 753/21055.

конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону від-
будеться 23 серпня 2016 року об 11.00 за адресою: м. київ, вул. кутузова, 
18/9, фонд державного майна україни, кімн. 303.

Кінцевий термін приймання заяв на участь у конкурсі з відкритістю пропону-
вання ціни за принципом аукціону – 15 серпня 2016 року.

Заяви на участь в конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону 
приймаються за адресою: Фонд державного майна України, м. Київ, вул. Кутузова, 
18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3, понеділок – четвер з 9.30 до 17.00, у п’ятницю та перед-
святкові дні – з 9.30 до 15.00. Телефони для довідок: 200-34-08, 284-52-40.

Ознайомитися з об’єктом продажу можна за місцем його розташування за адре-
сою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 7. Телефони для довідок: (044) 200-34-08, 
284-52-40, (032) 295-83-40.

конкурСи з віДбору розробників Документації із землеуСтрою

донецька обЛасть
інформація 

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

І. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під 
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.

Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи а – нежитло-
ва будівля комбінату побутового обслуговування загальною площею 93,0 м2 
за адресою: 87050, Донецька обл., Володарський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 13, 
що обліковується на балансі СТОВ «Первомайська птахофабрика».

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташована нежитлова бу-
дівля комбінату побутового обслуговування загальною площею 93,0 м2. розмір 
земельної ділянки: –.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 11.03.2010 
№ 324, зі змінами, наказ РВ ФДМУ по Донецькій області від 02.07.2016 № 00595, 
вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2 ст. 377 Цивільного кодек-
су України.

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

ІІ. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле-
устрою щодо відведення земельної ділянки з метою продажу об’єкта приватизації 
разом із земельною ділянкою (погодження меж земельної ділянки з суміжними 
землекористувачами; визначення та закріплення меж земельної ділянки в нату-
рі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з 
реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі та присвоєння 
кадастрового номера; погодження та затвердження документації із землеустрою у 
встановленому порядку, одержання позитивного висновку державної експертизи 
документації із землеустрою, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних 
для продажу земельної ділянки).

Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва – котельня 
за адресою: 87050, Донецька обл., Володарський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 
26а, що обліковується на балансі СТОВ «Первомайська птахофабрика».

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт неза-
вершеного будівництва – котельня. розмір земельної ділянки визначається у 
ході робіт із землеустрою.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: Закон України «Про осо-
бливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва», накази ФДМУ від 
10.02.2007 № 247 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будів-
ництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку», від 29.11.2013 
№ 3936 «Про внесення змін у додаток № 1 до наказу Фонду державного майна 
України від 10.02.2007р. № 247…», наказ РВ ФДМУ по Донецькій області від 
11.07.2016 № 00621 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта дер-
жавної власності групи Д».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із 
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, витяг з 
Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номеру земельній 
ділянці, позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою, 
інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

Умови конкурсу:
Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Донецькій області 

конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових рек-
візитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» 
із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. 

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий за-
печатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів на-
лежать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (від-
повідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із 
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420, зі зміна-
ми); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному 
реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної 
податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної осо-
би); копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому 
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії 
документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановле-
ним чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова ін-
формація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання 
на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено: вид документації із 
землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які 
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені 
за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (від-
повідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із 
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420, зі змінами) – 
для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору 
виконавців робіт із землеустрою.

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

конкурс відбудеться 23.08.2016 о 10.00 в рв фдму по донецькій області 
за адресою: 61024, м. Харків, вул. гуданова, 18, 4-й поверх, кімн. 402.

Конкурсна документація на участь у конкурсі подається до відділу інформацій-
ного та організаційно-документального забезпечення регіонального відділення 
(61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 316) не пізніше, ніж за п’ять ро-
бочих днів до оголошеної дати проведення конкурсу – до 15.08.2016 (включно).

Телефон для довідок (057) 704-17-36 (відділ приватизації та постприватиза-
ційного контролю).

ПіДСУмКИ
інформація 

рв фдму по Хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору 
виконавців робіт із землеустрою, що відбувся 14.07.2016

1. Земельна ділянка державної власності, на якій розташований об’єкт дер-
жавної власності групи А – одноповерхова будівля вбиральні № 13/227 загальною 
площею 46,8 м2 колишнього військового містечка № 13, що перебуває на балансі 
відділу житлово-комунального господарства Ізяславської райдержадміністрації, 
за адресою: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Військова, 13/227. 
Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з переможцем 
конкурсу – ЗАЦ «Карат».

2. Земельна ділянка державної власності, на якій розташований об’єкт дер-
жавної власності групи А – одноповерхова будівля КПП № 13/190 загальною пло-
щею 46,3 м2 колишнього військового містечка № 13, що перебуває на балансі 
відділу житлово-комунального господарства Ізяславської райдержадміністрації, 
за адресою: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Військова,13/190. 
Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з переможцем 
конкурсу – ЗАЦ «Карат».

3. Земельна ділянка державної власності, на якій розташований об’єкт дер-
жавної власності групи А – прибудоване приміщення акумуляторної № 13/230 
загальною площею 37,6 м2 колишнього військового містечка № 13, що пере-
буває на балансі відділу житлово-комунального господарства Ізяславської рай-
держадміністрації, за адресою: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, 
вул. Військова,13/230. Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення 
договору з переможцем конкурсу – ЗАЦ «Карат».

4. Земельна ділянка державної власності, на якій розташований об’єкт держав-
ної власності групи А – одноповерхова будівля № 13/157 загальною площею 137 м2 
колишнього військового містечка № 13, що перебуває на балансі відділу житлово-
комунального господарства Ізяславської райдержадміністрації, за адресою: Хмель-
ницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Військова,13/157. Конкурсною комісією 
прийнято рішення про укладення договору з переможцем конкурсу – ЗАЦ «Карат».

5. Земельна ділянка державної власності, на якій розташований об’єкт дер-
жавної власності групи А – одноповерхова будівля КПП № 13/191 загальною пло-
щею 57,6 м2 колишнього військового містечка № 13, що перебуває на балансі 
відділу житлово-комунального господарства Ізяславської райдержадміністрації, 
за адресою: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Військова,13/191. 
Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з переможцем 
конкурсу – ЗАЦ «Карат».

6. Земельна ділянка державної власності, на якій розташований об’єкт дер-
жавної власності групи А – одноповерхова будівля КТП № 13/149 загальною пло-
щею 72,3 м2 колишнього військового містечка № 13, що перебуває на балансі 
відділу житлово-комунального господарства Ізяславської райдержадміністрації, 
за адресою: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Військова,13/149. 
Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору з переможцем 
конкурсу – ЗАЦ «Карат».

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

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

воЛинська обЛасть
інформація 

рв фдму по волинській області про оголошення конкурсу  
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до 

проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі «а-9» площею 

18,7 м2.Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління ста-
тистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська 
обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 
24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти неза-
вершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з об-
ліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвести-
цій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2887 га. Місце розташування земельної 
ділянки: м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Цільове призначення земельної ділянки: для об-
слуговування адміністративного приміщення. Правовий режим земельної ділянки: 
право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка 
земельної ділянки: станом на 17.03.2016: 468,45 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 30.06.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Салійчук Г. В.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі «а-9» площею 
10,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління ста-
тистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська 
обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 
24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавер-
шених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: 

–. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Роз-
мір земельної ділянки, усього: 0,2887 га. Місце розташування земельної ділянки: Во-
линська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Цільове призначення земельної ділянки: для 
обслуговування адміністративного приміщення. Правовий режим земельної ділянки: 
право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка 
земельної ділянки: станом на 18.03.2016: 468,45 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 30.06.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Остапчук О. В.

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина котельні з димовими трубами «к-1» 
площею 192,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Новово-
линське вище професійне училище. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45313, 
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Будятичі, вул. Жовтнева, 14. Мета проведен-
ня оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру оренд-
ної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332)  
24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвести-
цій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної 
ділянки, усього: 0,0250 га. Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл., 
Іваничівський р-н, с. Будятичі, вул. Жовтнева, 14. Цільове призначення земель-
ної ділянки: для розміщення та обслуговування адміністративно-господарських 
та побутових приміщень. Правовий режим земельної ділянки: право постійного 
користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ді-
лянки: станом на 01.01.2016: 37,72 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості про які 
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 30.06.2016. Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Українська теплогенеруюча 
компанія «Еско-Волинь».

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

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

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області кон-
курсну документацію, яка відповідно до Положення, складається із:

підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкур-
су) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 
таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен пе-
ревищувати 5 календарних 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 
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку 
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).

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

леною формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом 
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника 
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної 
з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інфор-
мація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяль-
ність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремле-
них структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію 
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та 
інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претенден-
том, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про 
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях 
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до 
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.

Конкурсну документацію необхідно подавати у запечатаному конверті. На кон-
верті слід 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.
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Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк, 
Київський майдан, 9).

Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають 
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон: (0332) 24-00-57.

конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після опублікування цієї ін-
формації у рв фдму по волинській області за адресою: м. Луцьк, київський 
майдан, 9, каб. 801.

Конкурсну документацію необхідно подати до сектору організаційно-
адміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: 
м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до оголошеної дати 
проведення конкурсу (включно).

донецька обЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки з метою визначення  
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати  

для продовження договору оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщен-

ня площею 2,0 м2 першого поверху адміністративно-побутового комбінату 
(реєстровий №34032208.1.уЮиХЮе571). Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», код за ЄДРРПОУ 
34032208, тел. (066) 931-25-60. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85670, Доне-
цька обл., м. Вугледар, вул. Магістральна, 4. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ 
по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: 
fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Наявність 
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 30.06.2016

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною 
площею 102,7 м2 першого поверху адміністративної будівлі (реєстровий 
№ 37894853.1.ааагбг623). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Управління Державної казначейської служби України у м. Красному Лимані Доне-
цької області, код за ЄДРПОУ 37894853. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84400, 
Донецька обл., м. Лиман, вул. Пушкіна, 12б. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ 
по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: 
fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ФОП Звєрєв Юрій В’ячеславович. Наяв-
ність об’єктів, що містять державну таємницю – ні. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна) – 30.06.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля майстерні з прибудовою 
(літ. у) площею 71,2 м2 та навіс (літ. у-2) площею 200,3 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Слов’янський хіміко-механічний технікум, код 
за ЄДРПОУ 00208775. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84100, Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Центральна, 41. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по До-
нецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@
ukr.net. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Слов’янський центральний ринок». Наявність 
об’єктів, що містять державну таємницю – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 31.07.2016.

� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення для зварювання (літ. 
д; д1) площею 51,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Слов’янський хіміко-механічний технікум, код за ЄДРПОУ 00208775. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Центральна, 41. 
Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс 
(057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ТОВ 
«Слов’янський центральний ринок». Наявність об’єктів, що містять державну таєм-
ницю – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016.

� 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення збірного цеху (літ. Л; 
л; л1; л2) площею 125,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Слов’янський хіміко-механічний технікум, код за ЄДРПОУ 00208775. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Центральна, 41. 
Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс 
(057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ТОВ 
«Слов’янський центральний ринок». Наявність об’єктів, що містять державну таєм-
ницю – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016.

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

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

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

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

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

леною формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбаче-
них абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода 
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, 
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхід-
ності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).

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

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

конкурс відбудеться 4 серпня 2016 року о 10.00 в рв фдму по донецькій 
області за адресою: м. Харків, вул. гуданова, 18, каб. 408.

Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційно-
документального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (каб. 316) не пізні-
ше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). 
На конверті потрібно 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.

ЗакарПатська обЛасть
IнформацIя

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

до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта оцінки: виробниче приміщення № 1 площею 179,7 м2 та 

частина виробничого приміщення № 2 площею 579,62 м2, а всього 759,32 м2, 
вбудованого приміщення цеху № 4 (літ. ф1), інвентарний номер № 11125. 
Найменування балансоутримувача: ДП «Закарпатське вертолітне виробниче 
об’єднання» (тел. (03134) 7-22-65). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., 
смт Дубове, вул. Заводська, 8. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вар-
тості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. 
Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з 
оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Сойма М. М. 
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 01.12.2015: 824 582,00 
грн. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Норматив-
на грошова оцінка земельної ділянки: 15 784,00 грн/га станом на 01.01.2016. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016 (орієнтовна).

� 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 113, 114, 115 на 
плані) загальною площею 21,0 м2 на першому поверсі будівлі літ. а/ поліклі-
ніки, лікарні літ. а, а/, д. Найменування балансоутримувача: Державна установа 
«Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по За-
карпатській області» (тел. (0312) 64-36-98). Місцезнаходження об’єкта: Закарпат-
ська обл., м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 12. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з 
оцінки: Закарпатський обласний благодійний фонд «Правопорядок». Балансова за-
лишкова вартість основних засобів станом на 01.07.2016: 16 982,00 грн. Правовий 
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки: 66,16 грн/м2 станом на 04.11.2008. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016 р (орієнтовна).

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

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

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

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і 
складається із:

підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт 
(у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції в яких строк виконання 
робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів. У відповідності до листа 
ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307, максимальна ціна надання послуг з оцінки, 
що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, визначена 
за результатами аналізу цін, що склалися у І кварталі 2016 року в Україні, і стано-
вить: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що 
є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення) – 1 725,40 грн; документів щодо 
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією 

щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).

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

Конкурсна документація подається на кожний об’єкт окремо. На конверті слід 
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також за-
значити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь у конкурсі та назву 
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

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

IнформацIя
рв фдму по Закарпатській області про оголошення конкурсу 

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

�  Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи а – єдиний 
майновий комплекс державного підприємства «берегівський кар’єр», який 
орендується ПрАТ «Берегівський кар’єр». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 90260, 
Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Ракоці Ференца ІІ, 245. Найме-
нування балансоутримувача: Приватне акціонерне товариство «Берегівський кар’єр» 
(тел. (066) 868-51-94). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості з 
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: (0312) 
61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Види 
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи 
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 08.11 Добування декоративно-
го та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти неза-
вершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком 
станом на 31.03.2016: 183 од. основних засобів, в тому числі: будівлі і споруди – 34 
од., транспортні засоби – 21 од., (в т. ч. тепловоз – 1 од.), автодорога по території 
підприємства – 1 од., під’їзна залізнична вітка до ст. Боржава – 1 од.,обладнання та 
устаткування – 126 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарсько-
го товариства – зареєстрований (пайовий) капітал – 10 000,00 тис. грн, додатковий 
капітал – 5 942,0 тис. грн. Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 
31.03.2016 – 6 217,0 тис. грн. Розмір земельної ділянки: загальна площа земель, на 
яких розташовані об’єкти та споруди, підлягають приватизації – 18,4548 га, в тому 
числі: під виробничою базою – 15,3928 га, під під’їзною залізничною колією – 3,0620 
га. Крім зазначеного, в користуванні підприємства є земельна ділянка площею 1,9972 
га під кар’єром «Білі туфи», яка не підлягає приватизації. Місце розташування земель-
ної ділянки: Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Ракоці Ференца ІІ, 
245. Цільове призначення земельної ділянки: для виробничих потреб. Нормативно 
грошова оцінка земельної ділянки: площею 18,4548 га – 12 490 208,64 грн. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016 (орієнтовна).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 

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

Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області (88000, 
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, 313).

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

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

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

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і 
складається з:

підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, каль-
куляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання 
робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт 
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінюва-
чів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна (додатки 2, 4).

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: єдині (цілісні) майнові комплекси у 
повному складі активів і зобов’язань; пакети акцій акціонерних товариств; частки 
в майні господарських товариств (крім акціонерного товариства), зокрема тих, що 
належать до гірничодобувної промисловості.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті до загального від-
ділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Со-
бранецька, 60 (каб. 313) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
конкурсу (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця – до 15.45).

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

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

ЗаПоріЗька обЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
� Назва об’єкта оцінки: склад зберігання спецмашин загальною площею 

868,6 м2, літ. ф, інв. № 1-0021. Запасні частини до автомобілів в кількості – 
241 од. інше майно в кількості – 1 927 од., у складі: касета для каністр – 100 
шт., костюм б/п – 20 шт., ложки алюмінієві –100 шт., набір інструментів – 1 шт., 
набір ключів – 2 шт., пила – 16 шт., прибор ДК4 – 10 шт., протигаз – 20 шт., рес-
піратор – 800 шт., СМУ – 50 шт., сумка дерматинова – 9 шт., сокира з ручкою – 5 
шт., електромегафон – 1 шт., замок начіпний – 2 шт., касета – 40 шт., аптечка – 35 
шт., цебро брезентове – 100 шт., цебро гумове – 65 шт., каністра велика – 28 шт., 
каністра мала – 75 шт., касета для каністр – 30 шт., клапан на розпилювач – 280 
шт., лопата – 82 шт., вогнегасник – 44 шт., ланцюг ковзання – 12 шт. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Автотранспортне підприємство № 12355». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69084, м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, 
60. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з 
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Контактні телефони: відділ ре-
формування власності (061) 226-07-75 (76), 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. Платник робіт з оцінки: 
РВ ФДМУ по Запорізькій області.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
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, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі 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 України».

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

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія серти-
фіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного 
майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штат-
ному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про 
оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І 
Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 
2) 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 (експертної грошової оцінки земельної ділянки) 
та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) 
(додаток 2 до Положення); 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається 
в запечатаному окремому конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання 
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання 
робіт у календарних днях.

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

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

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

документального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій об-
ласті (каб. № 9) до 03.08.2016 (включно).

конкурс відбудеться 09.08.2016 о 10.00 у рв фдму по Запорізькій об-
ласті за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

київська обЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
№ 
з/п Назва об’єктів Дата 

оцінки
Вид вар-

тості Платник Замовник

 Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди

1

Нежитлове приміщення площею 28,6 м2 автостан-
ції «Яготин» за адресою: Київська обл., м. Яготин, 
вул. Вокзальна, 17, що перебуває на балансі ДП 
«Київпассервіс» 30

.0
6.

20
16 Ринкова ФОП При-

ходько 
А. М.

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

2

Частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 – 
вестибуль медико-санітарної частини РСП «Ки-
ївцентраеро» Украероруху за адресою: Київська 
обл.,аеропорт МСЧ, Бориспіль-7, що перебуває на 
балансі РСП «Київцентраеро» Украероруху 31

.0
7.

20
16

Ринкова ФОП Бабен-
ко О. Д.

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

3

Частина нежитлових приміщень загальною площею 
242,34 м2, у тому числі: приміщення 1-го поверху 
їдальні РСП «Київцентраеро» Украероруху № 129 за-
гальною площею 22,61 м2, приміщення 2-го поверху 
їдальні РСП «Київцентраеро» Украероруху № 208, 213, 
217, 218, 219, 220 загальною площею 150,28 м2, 
приміщення 3-го поверху їдальні РСП «Київцентрае-
ро» Украероруху № 308 загальною площею 34,53 м2, 
приміщення 1-го поверху будівлі головного офісу 
Украероруху –кафетерій загальною площею 21,0 м2, 
приміщення навчально-сертифікаційного центру Укра-
ероруху загальною площею 13,92 м2 за адресою: Ки-
ївська обл., м. Бориспіль, аеропорт, що перебувають 
на балансі Державного підприємства обслуговування 
повітряного руху України 

31
.0

7.
20

16

Ринкова ФОП Роба 
А. С.

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди

4

Нежитлове приміщення площею 19,4 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 20, що пере-
буває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ 
«Укрпошта» 31

.0
7.

20
16 Ринкова ФОП Самчук 

Роман Гри-
горович

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

5

Частина нежитлового приміщення № 226 площею 
3,0 м2 та частина нежитлового приміщення № 226 
площею 4,0 м2 на 3-му поверсі пасажирського термі-
нала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП 
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають 
на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

31
.0

7.
20

16

Спеці-
альна

ТОВ «Укра-
їнська 
хендлінгова 
компанія»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

6

Частина нежитлового приміщення № 1.4.43 площею 
30,0 м2 на 1-му поверсі та частина нежитлового при-
міщення № 3.2.60 площею 20,0 м2 на 3-му поверсі 
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська 
обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бо-
риспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль»

31
.0

7.
20

16

Спеці-
альна

ТОВ «Кате-
рінг»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

7

Замощений майданчик (інв. № 10310025) пло-
щею 45,0 м2 за адресою: Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 6, 
що перебуває на балансі Головного управління ДСНС 
України у Київській області 31

.0
7.

20
16

Ринкова ПрАТ «МТС» РВ ФДМУ 
по Київській 
області

8

Частина даху будівлі профілакторію (інв. № 47496) 
площею 4,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Борис-
піль, аеропорт, що перебуває на балансі ДП «Міжна-
родний аеропорт «Бориспіль» 31

.0
7.

20
16 Ринкова ПрАТ «МТС» РВ ФДМУ 

по Київській 
області

9

Бетонний майданчик площею 17,5 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 47, 
що перебуває на балансі 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у 
Київській області 31

.0
7.

20
16 Ринкова ПрАТ «МТС» РВ ФДМУ 

по Київській 
області

10

Нежитлове приміщення площею 15,8 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 
13а, що перебуває на балансі Київської обласної ди-
рекції УДППЗ «Укрпошта» 31

.0
7.

20
16 Ринкова ФОП Линник 

О. А.
РВ ФДМУ 
по Київській 
області

11

Нежитлове приміщення площею 48,0 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 
13а, що перебуває на балансі Київської обласної ди-
рекції УДППЗ «Укрпошта» 31

.0
7.

20
16 Ринкова ФОП Линник 

О. А.
РВ ФДМУ 
по Київській 
області

12

Нежитлове приміщення площею 35,6 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 
13а, що перебуває на балансі Київської обласної ди-
рекції УДППЗ «Укрпошта» 31

.0
7.

20
16 Ринкова ФОП Линник 

О. А.
РВ ФДМУ 
по Київській 
області

13

Нежитлове приміщення площею 11,4 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 
13а, що перебуває на балансі Київської обласної ди-
рекції УДППЗ «Укрпошта» 31

.0
7.

20
16 Ринкова ФОП Линник 

О. А.
РВ ФДМУ 
по Київській 
області

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

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

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

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

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

конкурс відбудеться 11.08.2016 за адресою: м. київ, вул. симона Пет-
люри, 15 (рв фдму по київській області) об 11.00, телефон для довідок 
200-25-36.

Луганська обЛасть
інформація 

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

які будуть залучені до проведення незалежної оцінки  
об’єкта державної власності групи а

� Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване підвальне примі-
щення з входами у підвал, яке складається з: приміщення 1 загальною пло-
щею 155,3 м2, приміщення 2 загальною площею 156,5 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Федоренка, 10. Балансо-
утримувач: ВАТ «Сєвєродонецький приладобудівний завод». Мета оцінки: визна-
чення початкової ціни об’єкта на аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.07.2016.

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

документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних докумен-
тів, а саме:

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

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

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

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

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

Максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися кон-
курсною комісією під час обрання переможця, відповідно до узагальненої інфор-
мації ФДМУ про середні значення ціни послуг з оцінки майна за I квартал 2016 
року, за групами об’єктів становить: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька 
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщен-
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ня, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення 
пристроїв) – 1 725,40 грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс 
будівель та споруд – 3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 
грн; цілісний майновий комплекс – 10 580,00 грн.

конкурс відбудеться 9 серпня 2016 р. о 10.00 у рв фдму по Луганській 
області за адресою: 93404, Луганська обл., м. сєверодонецьк, бульв. 
дружби народів, 32а.

Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційно-
документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області не 
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включ-
но) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 
32а, 3-й поверх, каб. 313. Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

Львівська обЛасть
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
� Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі учбового корпусу № 5 за-

гальною площею 25,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. С. 
Бандери, 28а. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-
04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: 
lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині 
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудин-
кової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. С. Бандери, 
28а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «МТС Україна».

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, – 1 725,40 
грн. 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 потрібно зробити 
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

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

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

інформація 
рв фдму по Львівській області про оголошення конкурсу  

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

будівництва разом із земельною ділянкою
� Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – розчинно-

бетонний вузол разом із земельною ділянкою. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: відсутній (об’єкт повернений у державну власність). Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 87б. Телефон замовника 
конкурсу (032) 255-38-55 (відділ приватизації об`єктів груп А, Д, Ж). Електронна адре-
са замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою 
з метою продажу на аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.07.2016. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде 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).

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

Відповідно до листа ФДМУ № 10-36-11307 від 15.06.2016 рекомендована мак-
симальна ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною 
комісією під час обрання переможця, – 5 673,80 грн.

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

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

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

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

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

одеська обЛасть
інформація 

рв фдму по одеській області про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 01.06.2016

І. РВ ФДМУ по Одеській області, керуючись вимогами пункту 10 розділу V (По-
рядок проведення конкурсу), пунктів 1, 2 розділу VІ (Інформація про результати 
конкурсу) Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвер-
дженого наказом ФДМУ № 2075 від 31.12.2015, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, рішеннями комісії з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності (протоколи засідання від 01.06.2016, від 02.06.2016, від 
03.06.2016, від 08.06.2016) інформує про результати конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності по об’єктах:

1. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В.
Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на першому поверсі 

двоповерхового адміністративного корпусу площею 2,0 м2. Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Миколаївська дорога, 172. Мета прове-
дення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати 
з метою укладення договору оренди. 4 100,00 грн, 5 календарних днів.

2. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення у холі першого поверху будів-

лі загальною площею 4,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Апеляційний суд Одеської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
вул. Гайдара, 24а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 2 750,00 грн, 
5 календарних днів.

3. ТОВ «КК «Бюро оцінки Стефанович», керівник – Стефанович І. О.
Назва об’єкта оцінки: пасажирський павільйон у Лузанівці (13,14 м2), площі 

пасажирського павільйону Лузанівка (689,54 м2 та 123,0 м2) загальною площею 
825,68 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський мор-
ський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пляж Лу-
занівка, 21/1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 7 800,00 грн, 3 
календарних дні.

4. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В.
Назва об’єкта оцінки:нежитлові приміщення № 12-20, 22, 24-25 одноповер-

хової будівлі магазину «Продовольчий», літ. А-А1, інв. № 79, загальною площею 
165,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія «Одеське управ-
ління військової торгівлі» Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Одеська обл., Комінтернівський р-н, смт Чорноморське, вул. Гвардійська, 
36/49. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для роз-
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 4 250,00 грн, 5 ка-
лендарних днів.

5. ФОП Лемза Ірина Валеріївна.
Назва об’єкта оцінки: приміщення харчового блоку їдальні студентського табору 

«Економіст» загальною площею 96,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 

оцінки: Одеський національний економічний університет. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, смт Затока, вул. Вокзальна, 21а. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку оренд-
ної плати з метою укладення договору оренди. 3 800,00 грн, 5 календарних днів.

6. ПП «Аргумент», керівник – Шевко С. О.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення виробничо-адміністративно-

побутового комплексу загальною площею 83,5 м2. Найменування балансоутриму-
вача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський морський торговельний 
порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гефта, 3. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з ме-
тою укладення договору оренди. 3 300,00 грн, 5 календарних днів.

7. ТОВ «Експертне агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І.
Назва об’єкта оцінки: частина виробничого майданчика (інв. № 4641, реєстро-

вий № 1125672.2.РАЯИЮК0882) вантажного термінала № 5, що розташована в тилу 
причалу № 27, загальною площею 120,0 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Праці, 6. Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою 
укладення договору оренди. 4 800,00 грн, 5 календарних днів.

8. ТОВ «Експертне агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І.
Назва об’єкта оцінки: складські майданчики ІІ, ІІІ будівлі складу № 8 адміністратив-

ними приміщеннями, навісом та рампою загальною площею 453,7 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Сухолиманська, 32. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку оренд-
ної плати з метою укладення договору оренди. 6 500,00 грн, 5 календарних днів.

9. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В.
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля навчально-

лабораторного корпусу № 1 загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоу-
тримувача об’єкта оцінки: Одеський державний екологічний університет. Місцез-
находження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Львівська, 15. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою 
укладення договору оренди. 3 950,00 грн, 5 календарних днів.

10. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове підвальне приміщення в житловому будинку 

загальною площею 217,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ 
«Альбатрос». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 13. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди. 4 550,00 грн, 5 календарних днів.

11. ПП «Аргумент», керівник – Шевко С. О.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху будівлі навчального 

корпусу загальною площею 53,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пастера, 31. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення до-
говору оренди. 3 300,00 грн, 5 календарних днів.

12. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В.
Назва об’єкта оцінки: частина пристосованого приміщення на першому повер-

сі гуртожитку № 5 загальною площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Довженка, 5а. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою про-
лонгації договору оренди. 2 850,00 грн, 5 календарних днів.

13. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В.
Назва об’єкта оцінки: частина пристосованого приміщення на першому повер-

сі гуртожитку № 4 загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Довженка, 5. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою 
пролонгації договору оренди. 2 850,00 грн, 5 календарних днів.

14. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі загальною площею 137,0 м2. 

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДФІ в Одеській області. Місцез-
находження об’єкта оцінки: Одеська обл., смт Тарутине, вул. Котовського, 9. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди. 4 500,00 грн, 5 календарних днів.

15. ПП «Аргумент», керівник – Шевко С. О.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху флігеля «Б» у 

2-поверховій будівлі – пам’ятці будівництва та архітектури загальною площею 
176,89 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприєм-
ство «Науково-технічний центр «Станкосерт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, пров. Онілової, 16. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку орендної плати. 3 600,00 грн, 5 календарних днів.

16. ФОП Лемза Ірина Валеріївна.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 79, 86 – 89 на другому повер-

сі лабораторного корпусу загальною площею 127,8 м2. Найменування балансоу-
тримувача об’єкта оцінки: ДПВНДІ морського транспорту «ЧорноморНДІпроект». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 12. Мета проведен-
ня оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати.  
4 200,00 грн, 5 календарних днів.

17. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В.
Назва об’єкта оцінки: павільйон митника загальною площею 7,8 м2. Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська митниця Державної фіскальної служби. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. Дорога Дружби, 20. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди. 4 150,00 грн, 5 календарних днів.

18. ФОП Лемза Ірина Валеріївна.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху та нежитлове 

приміщення підвального поверху будівлі головного корпусу лікарні загальною пло-
щею 48,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ «Іллічівська ба-
сейнова лікарня на водному транспорті МОЗ України». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Карла Маркса, 4. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укла-
дення договору оренди. 3 500,00 грн, 5 календарних днів.

19. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 2-го поверху 4-поверхової будівлі 

Одеського державного медичного університету загальною площею 20,8 м2. На-
йменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний медичний 
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ольгієвська, 4б. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди. 3 500,00 грн, 5 календарних днів.

20. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В.
Назва об’єкта оцінки: виділена частка нежитлового приміщення технічного 

поверху (12,0 м2) та ділянку даху (18,0 м2) площею 30,0 м2. Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: Санаторій «Одеський». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, вул. Рибача балка, 3. Мета проведення оцінки: визначення рин-
кової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди. 5 200,00 грн, 5 календарних днів.

21. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В.
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення в рівні технічного поверху 

семиповерхової будівлі гуртожитку № 4 загальною площею 11,8 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет «Одеська юридична 
академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Успенська, 28/30. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди. 3 450,00 грн, 5 календарних днів.

22. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В.
Назва об’єкта оцінки: огороджена частина приміщення технічного поверху 

площею 10,0 м2 та ділянку даху площею 132,5 м2, загальною площею 142,5 м2. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ «Іллічівська басейнова лі-
карня на водному транспорті МОЗ України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Іллічівськ, вул. Першого травня, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринко-
вої вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди. 5 200,00 грн, 5 календарних днів.

23. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В.
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень другого поверху двопо-

верхової виробничої будівлі загальною площею 110,0 м2. Найменування балансоу-
тримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Науково-дослідний проектно-
конструкторський інститут морського флоту України». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, пров. Газовий, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. 4 700,00 грн, 5 календарних днів.

24. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В.
Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху у шестиповерховому 

інженерно-лабораторному корпусі загальною площею 14,5 м2. Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Науково-дослідний проектно-
конструкторський інститут морського флоту України». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, пров. Газовий, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. 3 450,00 грн, 5 календарних днів.

25. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове підвальне приміщення № 21, нежитлові примі-

щення № 77-80 та частина приміщення № 64, яке прилягає до приміщення № 77, за-
гальною площею 49,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПВНДІ 
морського транспорту «ЧорноморНДІпроект». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, просп. Шевченка, 12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта для розрахунку орендної плати. 3 850,00 грн, 5 календарних днів.

26. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове підвальне приміщення в будівлі учбового 

корпусу загальною площею 8,14 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Морехідне училище ім. О. І. Маринеска НУ «Одеська морська академія». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 8. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з 
метою укладення договору оренди. 3 800,00 грн, 5 календарних днів.

27. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В.
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому поверсі 

загальною площею 4,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Мо-
рехідне училище ім. О. І. Маринеска НУ «Одеська морська академія». Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 8. Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди. 3 800,00 грн, 5 календарних днів.

28. ТОВ «КК «Бюро оцінки Стефанович», керівник – Стефанович І. О.
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення третього поверху триповерхової 

будівлі механізації загальною площею 48,6 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/2. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення до-
говору оренди. 4 800,00 грн, 3 календарних дні.

29. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення прохідної загальною площею 

19,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний універ-
ситет «Одеська морська академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
вул. Дідріхсона, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 3 700,00 грн, 
5 календарних днів.

ІІ. Керуючись вимогами пункту 10 розділу V (Порядок проведення конкурсу) 
Положення, одноголосним рішенням комісії з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності (протокол засідання від 10.06.2016) перервано конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, оголошений на 01.06.2016, по наступному об’єкту: нежитло-
вому приміщенню на 1-му рівні будівлі морського вокзалу (5,6 м2) та нежитлових 
приміщеннях на 2-му рівні будівлі морського вокзалу (25,6 м2) загальною площею 
31,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія ДП 
«АМПУ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 
731-50-28, 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні 
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються дані відсутні. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти не-
завершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з 
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість не-
матеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвес-
тицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 
–. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у 
тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, час-
ток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування 
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): 
–. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка 
земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять держав-
ну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ПортПромСервіс» (код за 
ЄДРПОУ 39788724), тел. 709-95-89.

ІІІ. Відповідно до службових записок відділу оренди державного майна регіо-
нального відділення у зв’язку із розірванням договорів оренди, відмовами органів 
управління тощо, повідомляємо про те, що були зняті з конкурсу такі об’єкти:

1. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля 3-го рівня 7-рівневої будівлі паса-
жирського комплексу морського вокзалу загальною площею 6,0 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Ад-
міністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського порту). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведен-
ня оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з 
метою укладення договору оренди.

2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення про-
хідної приміщення ВОХОР (літ. «А» технічного паспорту БТІ, інв. № 941/211) за-
гальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП 
«Адміністрація морських портів України» (Ізмаїльська філія). Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Щорса, 2. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою 
укладення договору оренди.

3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 4-го поверху п’ятиповерхової 
будівлі (інв. № 1242) площею 37,28 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Державне підприємство Міністерства оборони України «Одеський проек-
тний інститут». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Армійська, 18. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкту для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди.

4. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі корпусу № 3 (інв. 
№ 122229) площею 26,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 74,8 м2. На-
йменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Одеський коледж економіки, 
права та готельно-ресторанного бізнесу». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Оде-
са, вул. Терешкової, 19. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (приміщення: № 43 (16,8 м2), 
№ 44 (12,6 м2) та № 45 (16,5 м2) загальною площею 45,9 м2. Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики в Одеській області. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, просп. Леніна, 23. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди.

7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на другому поверсі 
адміністративно-аудиторного корпусу (блок А, інв. № 10310031) загальною площею 
21,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний 
морський університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Мечникова, 
34. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди.

8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на другому поверсі 
адміністративно-аудиторного корпусу (блок А, інв. № 10310031) загальною площею 
18,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний 
морський університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Мечникова, 
34. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди.

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: об’єкт незавершеного будівництва – комплекс 

будівель та споруд, у складі: адміністративно-виробничий корпус; спортивно-
оздоровчий комплекс; підсобний корпус; склад (класи ГО); насосна станція; ре-
зервуар (разом із земельною ділянкою). Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Одеський обласний центр зайнятості. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 26а. Мета проведення оцінки: приватизація 
шляхом продажу на аукціоні (разом із земельною ділянкою). Телефон замовника 
конкурсу (048) 728-72-62. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28. Елек-
тронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної ді-
яльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: 84.30. Діяльність у сфері 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: балансова вартість об’єкта 
незавершеного будівництва – 1 094 588,00 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) – 1. 
Розмір земельної ділянки, усього – 1,3513 га. Місце розташування земельної ді-
лянки: 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 0,1685 га встановлено 
сервітут – право прокладання та експлуатації лінії електропередачі, зв’язку, трубо-
проводів, інших лінійних комунікацій, проїзду на транспортному засобі. Нормативна 
грошова оцінка земельної ділянки – 9 631 661,01 грн. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцін-
ка майна): 31.07.16. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення магазину (літ. а) загаль-
ною площею 252 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 аук-
ціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-
62. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28. Електронна адреса замовника 
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оці-
нюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові ін-
вестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова вартість 
об’єкта (основні засоби) – 4 644,48 грн станом на 31.12.2015. Кількість земельних 
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ді-
лянок, 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 держав-
ну 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 другого поверху 
п’ятиповерхового будинку загальною площею 88,7 м2. Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України 
в Арцизькому районі Одеської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 68400, 
Одеська обл., м. Арциз, вул. Добровольського, 3а, офіс № 39. Мета проведення 
оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. 
Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62. Телефакс замовника конкурсу (048) 
731-50-28. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види 
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи 
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 84.11. Державне управління 
загального характеру. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні акти-
ви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Ба-
лансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій 
(зазначається окремо за групами). Балансова вартість об’єкта (основні засоби): 
9 869,61 грн станом на 31.01.2016. Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-
вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их): –. Наявність об’єктів, відомості про які міс-
тять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
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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: їдальня. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: ПАТ «Ізмаїльський завод таропакувальних виробів «Дунай – Пак». Місцез-
находження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, Аеродромне шосе, 2б. Мета 
проведення оцінки приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом 
зниження ціни. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62. Телефакс замовника 
конкурсу (048) 731-50-28. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необо-
ротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 28.75.0 Виробництво 
інших металевих виробів; 20.40.0 Виробництво дерев’яної тари. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазнача-
ються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фі-
нансових інвестицій (зазначається окремо за групами). Балансова вартість об’єкта 
(основні засоби): 15 219,00 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(их) 
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове при-
значення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): 
–. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відо-
мості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 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: медпункт. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: ПАТ «Завод «Тіра». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська 
обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 32. Мета проведення оцінки: 
приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Те-
лефон замовника конкурсу (048) 728-72-62. Телефакс замовника конкурсу (048) 
731-50-28. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види 
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи 
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необорот-
них активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капіталь-
них інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються 
окремо за групами) – 13. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами). Балансова вартість 
об’єктів (основні засоби): медпункт – 25 123,28 грн, обладнання медпункту – 0,0 
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(их) ділянки(ок), усього: –. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова 
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
31.07.2016. 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 магазину загальною площею 54,0 м2.  
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Імені Котовського» (припи-
нено 04.09.2006). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Роздільнянський 
р-н, с. Степанівка, вул. Анісімова. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом 
продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефон замовника конкурсу 
(048) 728-72-62. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28. Електронна адре-
са замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. 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 залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (за-
значається окремо за групами). Балансова вартість об’єкта (основні засоби) – 1 
417,67 грн станом на 01.09.1995. Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-
вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна 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).

� 7. Назва об’єкта оцінки: побутовий комплекс. Найменування балансоу-
тримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Одеснафтопродукт». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: 68800, Одеська обл., м. Рені, вул. 28 Червня, 282а. Мета проведення оцінки: 
приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Те-
лефон замовника конкурсу (048) 728-72-62. Телефакс замовника конкурсу (048) 
731-50-28. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види 
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні акти-
ви або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 63.11.0 Транспортне об-
роблення вантажів; 51.51.0 Оптова торгівля паливом; 50.50.0 Роздрібна торгівля 
пальним. 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. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається 
окремо за групами). Балансова вартість об’єкта (основні засоби) – 27 689,20 грн 
станом на 31.01.2016. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплек-
сів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього –. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова 
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
31.07.2016. 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 колишньої пошти загальною площею 
58,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Котовський цу-
кровий завод» (припинено 17.07.2014). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська 
обл., м. Котовськ, вул. Бочковича, 99. Мета проведення оцінки приватизація шляхом 
продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефон замовника конкурсу 
(048) 728-72-62. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28. Електронна адреса 
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого 
оцінюються. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові ін-
вестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 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) – 5 360,00 грн станом на 30.11.2010. Кіль-
кість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Розмір 
земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): 
–. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) 
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна): 31.07.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: 
РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

� 9. Назва об’єкта оцінки: будівлі та споруди колишньої лазні, у складі: не-
житлової будівлі площею 171,3 м2 (літ. А); нежитлової будівлі площею 169,2 м2 (літ. 
А1) та котельні площею 73,1 м2 (літ. Б). Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: ПАТ «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Саратський 
р-н, с. Розівка, вул. Радянська, 3. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом 
продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефон замовника конкур-
су (048) 728-72-62. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28. Електронна 
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності 
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий 
комплекс якого оцінюються. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні 
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 3. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (за-
значається окремо за групами). Балансова вартість об’єкта (основні засоби) – 
255 129,00 грн станом на 31.08.2015. Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-
вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна 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).

� 10. Назва об’єкта оцінки: будівля зерноскладу № 2 загальною площею 
984,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПрАТ «Любашівський 
елеватор». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., смт Любашівка, вул. Спор-
тивна, 2б. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за 
методом зниження ціни. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62. Телефакс за-
мовника конкурсу (048) 731-50-28. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, 
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти неза-
вершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком 
(зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами). Балансова вартість 
об’єкта (основні засоби) – 0,0 грн станом на 31.08.2015. Кількість земельних ділянок 
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, 
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(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).

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 

наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

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

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

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом пошто-
вого відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або 
безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю органі-
заційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) 
до 18.00 04.08.2016. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку 
якого подано заяву на участь у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, 
який подає заяву.

конкурс відбудеться 10.08.2016 о 15.00 у рв фдму по одеській області 
(65012, м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, кімн. 503). телефон для до-
відок (048) 731-50-39.

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.16 № 10-36-11307 (вх. РВ від 23.06.16р. 
№ 01103886) щодо показників середніх значень ціни надання послуг з оцінки майна 
у першому кварталі 2016 року:

«за результатами аналізу звітності, отриманої від регіональних відділень, Фонд 
інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 
2016 року за групами об’єктів:

об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є 
одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, 
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 1 725,40 
грн; окремо розташована будівля – 1 849,9 грн; комплекс будівель та споруд – 3 
200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 грн; цілісний майновий 
комплекс – 10 580,00 грн.

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

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’єкта приватизації
� Назва об’єкта оцінки: адміністративне приміщення загальною площею 

324,5 м2 (літ. «а-2»), що орендується ФОП Круліковською О. В. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Рівненській 
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Соборна, 190а. Мета про-
ведення оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації об’єкта шляхом 
викупу з компенсацією орендарю вартості невід’ємних поліпшень, здійснених за ра-
хунок власних коштів за час оренди. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-86-80. 
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: РВ ФДМУ по Рівненській 
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвести-
цій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за 
групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (вартість об’єкта за незалежною оцінкою станом на 31.08.2015 – 2 026 500 
грн без ПДВ). Розмір земельної ділянки, усього: 0,026 га. Місце розташування зе-
мельної ділянки: м. Рівне, вул. Соборна, 190а. Цільове призначення земельної ділян-
ки: для обслуговування адміністративного приміщення. Правовий режим земельної 
ділянки: в постійному користуванні. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 
1 025,37 грн. 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 в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України 
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні», 
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна 
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відпо-
відають об’єкту оцінки.

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

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

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

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

конкурс відбудеться 5 серпня 2016 року о 9.00 у рв фдму по рівнен-
ській області за адресою: 33028, м. рівне, вул. 16 Липня, 77.

Документи на участь у конкурсі приймаються 01.08.2016 (включно) до 17.00 
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

сумська обЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів
� 1. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів, у складі: нежитлова 

двоповерхова будівля (літ. А) з підвалом загальною площею 2 165,7 м2, цегляний 
гараж (літ. Г) зовнішня площа 132,5 м2, металева огорожа (1); замощення (І-ІІ 
асфальтобетон та бутовий камінь) (балансоутримувач – Управління Державної 
казначейської служби України у Путивльському районі Сумської області). Місцез-
находження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Путивль, вул. Першотравнева, 29. 
Мета проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. 
Замовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Кількість 
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 2 будівлі, 1 асфальтне замощення, 
1 огорожа. Балансова залишкова вартість станом на 31.03.2016 – 64 803,58 грн. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: силососховище площею 638,9 м2 (балансоутри-
мувач – ВАТ «Роменський завод АТС»). Майно, що не увійшло до СК ВАТ. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: Сумська обл., Роменський р-н, с. Залатиха, вул. Садова, 
19. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом продажу на аук-
ціоні. Замовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. 
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1 споруда. Балансова за-
лишкова вартість станом на 01.04.2014 – 9 222,96 грн. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна) – 31.07.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: автовагова площею 36,5 м2 (балансоутримувач – 
ВАТ «Роменський завод АТС»). Майно, що не увійшло до СК ВАТ. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Сумська обл., Роменський р-н, с. Залатиха, вул. Садова, 20. Мета 
проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. За-
мовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Кількість 
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1 споруда. Балансова залишкова 
вартість станом на 01.04.2014 – 251,96 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 31.07.2016.

� 4. Назва об’єкта оцінки: теслярська майстерня площею 153,4 м2 (балан-
соутримувач – ВАТ «Роменський завод АТС»). Майно, що не увійшло до СК ВАТ. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., Роменський р-н, с. Залатиха, 
вул. Садова, 21. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом про-
дажу на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сум-
ській області. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1 будівля. 
Балансова залишкова вартість станом на 01.04.2014 – 1 996,08 грн. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016.

� 5. Назва об’єкта оцінки: механічна майстерня площею 176,4 м2 (балан-
соутримувач – ВАТ «Роменський завод АТС»). Майно, що не увійшло до СК ВАТ. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., Роменський р-н, с. Залатиха, 
вул. Садова, 22. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом про-
дажу на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сум-
ській області. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1 будівля. 
Балансова залишкова вартість станом на 01.04.2014 – 3 824,81 грн. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016.

� 6. Назва об’єкта оцінки: пилорама площею 76,0 м2 (балансоутримувач – 
ВАТ «Роменський завод АТС»). Майно, що не увійшло до СК ВАТ. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Сумська обл., Роменський р-н, с. Залатиха, вул. Садова, 23. Мета 
проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. За-
мовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Кількість 
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1 споруда. Балансова залишкова 
вартість станом на 01.04.2014 – 603,70 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 31.07.2016.

� 7. Назва об’єкта оцінки: критий тік площею 86,9 м2 (балансоутримувач – 
ВАТ «Роменський завод АТС»). Майно, що не увійшло до СК ВАТ. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: Сумська обл., Роменський р-н, с. Залатиха, вул. Вишнева, 26. 
Мета проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. 
Замовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Кіль-
кість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1 споруда. Балансова залиш-
кова вартість станом на 01.04.2014 – 14 720,45 грн. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна) – 31.07.2016.

� 8. Назва об’єкта оцінки: навіс-зерносховище площею 99,9 м2 (балан-
соутримувач – ВАТ «Роменський завод АТС»). Майно, що не увійшло до СК ВАТ. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., Роменський р-н, с. Залатиха, 
вул. Вишнева, 26а. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом 
продажу на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по 
Сумській області. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1 спору-
да. Балансова залишкова вартість станом на 01.04.2014 – 580,01 грн. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016.

� 9. Назва об’єкта оцінки: зерносховище площею 539,5 м2 (балансоутри-
мувач – ВАТ «Роменський завод АТС»). Майно, що не увійшло до СК ВАТ. Місцез-
находження об’єкта оцінки: Сумська обл., Роменський р-н, с. Залатиха, вул. Ви-
шнева, 26б. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом продажу 
на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській 
області. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1 споруда. Балан-
сова залишкова вартість станом на 01.04.2014 – 546,75 грн. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016.

� 10. Назва об’єкта оцінки: зерносховище площею 497,5 м2 (балансоутри-
мувач – ВАТ «Роменський завод АТС»). Майно, що не увійшло до СК ВАТ. Місцез-
находження об’єкта оцінки: Сумська обл., Роменський р-н, с. Залатиха, вул. Ви-
шнева, 26в. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом продажу 
на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській 
області. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1 споруда. Балан-
сова залишкова вартість станом на 01.04.2014 – 222,34 грн. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016.

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

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

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

Конкурсна пропозиція претендента на кожний об’єкт оцінки подається окремо 
у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт 
(у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення кон-
курсу. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у 
конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.

За рекомендацією ФДМУ максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що 
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця конкурсу 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 передавальних пристро-
їв) – 1 725,40 грн; окремо розташована будівля – 1 849,9 грн; комплекс будівель 
та споруд – 3 200,00 грн.

Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. 
Телефон для довідок (0542) 36-23-87. Кінцевий термін подання конкурсної доку-
ментації – 11 серпня 2016 року (включно).

конкурс відбудеться 17 серпня 2016 року о 10.00 за адресою: м. суми, 
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.

ХмеЛьницька обЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності
� Назва об’єкта оцінки № 1: нежитлові вбудовані приміщення загальною 

площею 643,1 м2. Балансоутримувач – Територіальне управління державної 
судової адміністрації Хмельницької області. Місцезнаходження об’єкта: Хмель-
ницька обл., смт Стара Синява, вул. Грушевського, 62. Мета проведення неза-
лежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою приватизації 
шляхом продажу на аукціоні. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: 
(0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 
30.06.2016 – 0,00 грн. Дата оцінки – 31.07.2016. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ 
по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій 
області. 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.

� Назва об’єкта оцінки № 2: частина приміщення площею 5,0 м2 на першому 
поверсі навчального корпусу № 3. Балансоутримувач – Хмельницький національний 
університет. Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11. Мета 
проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна 
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова за-
лишкова вартість станом на 01.01.2016 – 165 559,00 грн. Розмір земельної ділянки –  
52 219,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Хмельницький, вул. Інсти-
тутська, 11. Цільове призначення земельної ділянки – під адміністративно-навчальні 
корпуси та гуртожитки. Правовий режим земельної ділянки – право постійного ко-
ристування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 23 854 521,00 грн. Дата 
оцінки – 31.07.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт 
з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП 
Пілішек Світлана Олександрівна. Вимоги до учасників конкурсу – практичний досвід 
виконання робіт з оцінки подібного до оцінюваного майна, а саме – частини приміщень, 
що розташовані в населених пунктах з однаковим інвестиційним потенціалом.

� Назва об’єкта оцінки № 3: частина приміщення площею 2,0 м2 на першо-
му поверсі будівлі. Балансоутримувач – Хмельницька дирекція УДППЗ «Укрпошта». 
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Горького, 
31. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Теле-
фон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.
gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 01.07.2016 – 1 895,39 грн. Розмір 
земельної ділянки – 141,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: Хмельницька 
обл., м. Старокостянтинів, вул. Горького, 31. Цільове призначення земельної ділян-
ки – землі пошти та зв’язку. Правовий режим земельної ділянки – право постійного 
користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 9 852,24 грн. Дата 
оцінки – 30.06.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник ро-
біт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – АТ 
«Ощадбанк». Вимоги до учасників конкурсу – практичний досвід виконання робіт з 
оцінки подібного до оцінюваного майна, а саме – частини приміщень, що розташо-
вані в населених пунктах з однаковим інвестиційним потенціалом.

� Назва об’єкта оцінки № 4: частина приміщення площею 21,4 м2 (у т. ч. 
площа загального користування – 3,5 м2) на першому поверсі будівлі. Балан-
соутримувач – Хмельницька дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта: 
Хмельницька обл., м. Нетішин, просп. Курчатова, 2/1. 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 01.07.2016 – 8 209,86 грн. Розмір земельної ділянки – 0,4861 га. Місце 
розташування земельної ділянки: Хмельницька обл., м. Нетішин, просп. Курчатова, 
2. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва міського зв’язку. Пра-
вовий режим земельної ділянки – право постійного користування. Нормативна гро-
шова оцінка земельної ділянки – 1 907 991,11 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 – ФОП Бернацька Надія Михай-
лівна. Вимоги до учасників конкурсу – практичний досвід виконання робіт з оцінки 
подібного до оцінюваного майна, а саме – частини 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, а саме:

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою 
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазна-
чено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на 
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим 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 заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які 
будуть залучені 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.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного 
подання претендент до участі в 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 (при-
ймальня), 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 3 серпня 2016 року (включно) до 17.00.

конкурс відбудеться 9 серпня 2016 року о 10.00 в рв фдму по Хмель-
ницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. соборна, 75.

Черкаська обЛасть
інформація 

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

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

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

оГоЛоШеннЯ Про нАмір ПереДАТИ ДерЖАВне мАЙно В оренДУ

 департамент орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а

воЛинська обЛасть
огоЛошення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

 Балансоутримувач 
(код ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)

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

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

максимально можли-
вий строк оренди мета використання 

1 Міністерство освіти 
і науки України

02540083, Любешівський технічний коледж Луцького національного 
технічного університету, 44200, Волинська обл., Любешівський р-н, 
смт Любешів, вул. Брестська, 7, тел. (03362) 2-16-80 

Частина нежитлового примі-
щення громадсько-побутового 
корпусу 

05477296.5.ВЮНГКБ002 44200, Волинська обл., Любешівський р-н, 
смт Любешів, вул. Брестська, 7 

448,11 786 865,00 2 роки 364 дні Для розміщення їдальні, що не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи, у навчальному закладі

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

дніПроПетровська обЛасть
огоЛошення 

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

№
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство економічного розви-
тку і торгівлі

188311, Державне підприємство «Український інститут по про-
ектуванню металургійних заводів», 49000, м. Дніпро (м. Дніпро-
петровськ), вул. Січових Стрільців, 17 (вул. Набережна ім. В. І. 
Леніна, 17), тел. (056) 778-10-89

Нежитлове вбудоване 
приміщення

Інформація відсутня 49000, м. Дніпро (м. Дніпропе-
тровськ), вул. Воскресенська, 
8-10 (вул. Леніна, 8-10)

42,1 365 344,00 2 роки 364 дні Розміщення складу без права здійснення торгвлі

2 Міністерство інфраструктури 
України

25771603, ДД УДППЗ «Укрпошта», 49000, м. Дніпро, просп. Дми-
тра Яворницького, 62, тел. (067) 400-22-09

Нежитлове вбудоване 
приміщення

21560045.400.ФНШЯЮТ075 49000, м. Дніпро (м. Дніпропе-
тровськ), вул. Моніторна, 2

423,3 1 557 744,00 1 рік Розміщення складу без права здійснення торгвлі

3 Міністерство регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-
комунального господарства України

03328965, Державний науково-дослідний та проектно-
вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», 49000, м. Дні-
пропетровськ, вул. Ширшова, 7, тел. (0562) 38-31-60, 38-35-23

Частина нежитлового 
вбудованого приміщення 
та частина даху

04653199.6.АААДЕБ668 м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), 
вул. Ширшова, 7

26,11 154 412,00 2 роки 11 місяців Розміщення оператора телекомунікації, який надає послуги з 
рухомого (мобільного) зв’язку, оператора та провайдера телеко-
мунікації, який надає послуги з доступу до мережі Інтернет

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

житомирська обЛасть
огоЛошення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

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

максимально можливий 
строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти і науки України 39891833, Житомирський технологічний коледж КНУБІА, 10001, м. Жи-
томир, вул. Небесної сотні, 37, тел. 47-31-70

Нежитлові приміщення 
будівлі (літ. А)

00275926.АААБИВ161 м.Житомир, вул. М.Грушевського 
(Котовського), 19

62,5 332353,00 До 3 років Розміщення буфету без продажу товарів 
підакцизної групи

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

ЗакарПатська обЛасть
огоЛошення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна пло-
ща, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета оренди

1 Міністерство інфра-
структури України

20454128, Закарпатська дирекція Українського державного підприємства поштового 
зв’язку «Укрпошта», Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Поштова, 4, тел. (0312) 61-65-80

Вбудоване нежитлове приміщення першого поверху 
поз. 1-6 адміністративного будинку РВПЗ літ. А

21560045.700.АААЖЖБ038 Закарпатська обл., Тячівський р-н, 
с. Широкий Луг, вул. Шевченка, 131 

13,13 44 944,00 1 рік Інше використання нерухомо-
го майна (розміщення АТС) 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: 88000, м. ужгород, вул. собранецька, 60, рв фдму по Закарпатській 
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його 
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЗаПоріЗька обЛасть
огоЛошення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за  

незалежною оцінкою, грн
максимально можливий  

строк оренди мета використання

1 Міністерство внутрішніх 
справ України

08734500, ДУ «Територіальне медичне об`єднання МВС України в Запорізькій 
області», 69057, м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, тел. (061) 234-22-18

Частина нежитлового приміщення № 43 першого 
поверху будівлі служби охорони здоров’я (літ. Г-5)

– м. Запоріжжя, вул. Матро-
сова, 29

1,0 5 052,00 2 роки 11 місяців Розміщення термінала самооб-
слуговування

2 Державне агентство 
водних ресурсів України

36381844, Придніпровське міжрайонне управління водного господарства, 
71630, Запорізька обл., м. Дніпрорудне, вул. Нижня, 6, тел. (06175) 7-63-42

Цілісний майновий комплекс дитячого оздоровчо-
го табору «Аіст»

– Запорізька обл., м. Бер-
дянськ, вул. Макарова, 24б

– 2 468 205,00 2 роки 364 дні Оздоровлення дітей

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, рв фдму по Запорізькій області, тел. (061) 
226-07-89, 226-07-88, 226-07-87, 227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди із супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди 
орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

київська обЛасть
огоЛошення 

орендодавця – рв фдму по київській області про намір передати в оренду об’єкт державної власності, щодо якого надійшла заява

№ 
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридич-
на адреса, контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження  загальна  
площа, м2

вартість майна за  
незалежною оцінкою, грн

максимально можливий 
строк оренди мета використання

1 Державне космічне 
агентство України

14309669, ДП «Виробниче 
об’єднання «Київприлад» 

Майданчик (інв. № 37207059); майданчик (інв. № 37207060); майданчик (інв. 
№ 37207061); майданчик (інв. № 37207062); майданчик (інв. № 37207063); май-
данчик (інв. № 37207064)

ОБРННР 926; ОБРННР 927; 
ОБРННР 928; ОБРННР 929; 
ОБРННР 930; ОБРННР 931;

Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, 
просп. Червоноармійців, 2

684,0 229 756,78 2 роки 11 місяців Виробництво електротехнічної 
та електронної продукції

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. київ, вул. симона Петлюри, 15, рв фдму по київській області. У разі надходження двох і 
більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

� 1. Об’єкт оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі гаража літ. 
3-1 площею 28,5 м2 за адресою: вул. Шевченка, 137, м. Золотоноша, Черкаська 
обл., що обліковується на балансі Черкаської філії Концерну «Військторгсервіс». 
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Оранжгаз». Дата оцінки: 30.06.16.

� 2. Об’єкт оцінки: частина прохідної літ. б площею 10,02 м2, частина 
спиртоприймального відділення літ. у площею 18,13 м2, частина спиртос-
ховища літ. т площею 57,61 м2, частина тарного цеху, цеху готової продукції 
літ. н, під н площею 100,13 м2, частина цеху розливу з підвалом літ. м, під. 
м площею 393,19 м2, частина винного цеху з підвалом літ. к, під к площею 
107,0 м2, частина адміністративного будинку з прибудовами та підвалом 
літ. а, під а площею 35,3 м2 за адресою: вул. Ленінської «Іскри», 27, м. Умань, 
Черкаська обл., що обліковуються на балансі Державного підприємства Уманський 
лікеро-горілчаний завод. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Українська алкогольно-
продовольча компанія «Пауер-Дрінкс». Дата оцінки: 30.06.16.

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

� 1. Об’єкт оцінки: частина приміщення вестибуля на першому поверсі 
навчального корпусу № 1 площею 4,0 м2 за адресою: бульв. Шевченка, 460, 
м. Черкаси, що обліковується на балансі Черкаського державного технологічного 
університету. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Райффайзен банк «Аваль», АТ «Райф-
файзен банк «Аваль». Дата оцінки: 29.07.16.

� 2. Об’єкт оцінки: частина приміщень площею 48,8 м2 за адресою: вул. 
В. Стуса, 37, м. Сміла, Черкаська обл., що обліковуються на балансі Державного 
навчального закладу «Смілянський центр підготовки та перепідготовки робітничих 
кадрів». Платник робіт з оцінки: ФОП Конотоп А. Ю. Дата оцінки: 29.07.16.

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

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

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

За результатами аналізу звітності регіональне відділення інформує про середні 
значення ціни послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 року за групами 
об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що 
є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, 
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 1 725,40 
грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та споруд –  
3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 грн; цілісний майновий 
комплекс – 10 580,00 грн. Зазначена ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися 
конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта 
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області 
за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: dak_71@ spfu.gov.ua. 
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльнос-
ті», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, 
який подає заяву. Останній день подання заяв – 29 липня 2016 року до 16.00.

конкурс відбудеться 4 серпня 2016 року о 10.00 в рв фдму по Чер-
каській області за адресою: бульв. шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, 
тел. 37-29-71.

м. київ
інформація 

рв фдму по м. києву про оголошення конкурсів з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  
до проведення незалежних оцінок об’єктів оренди

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Платник робіт з 

оцінки об’єкта

Орієнтов-
на дата 
оцінки

1 Частина ас-
фальтованого 
майданчика

120,0 м. Київ, просп. 
А. Глушкова, 3 

ДП «Київпассервіс» ФОП Гаврилюк 
В. С.

30.06.2016

2 Частина ас-
фальтованого 
майданчика

40,0 м. Київ, пл. Т. 
Шевченка, 2

ДП «Київпассервіс» ФОП Гаврилюк 
В. С.

30.06.2016

3 Частина ас-
фальтованого 
майданчика

80,0 м. Київ, просп. 
Юрія Гагарі-
на, 1

ДП «Київпассервіс» ФОП Гаврилюк 
В. С.

30.06.2016

4 Частина не-
житлового при-
міщення

1,0 м. Київ, вул. Ні-
жинська, 29є

Національний авіаційний 
університет

ФОП Головано-
ва О. А.

30.06.2016

5 Частина не-
житлового при-
міщення

1,0 м. Київ, вул. Ні-
жинська, 14

Національний авіаційний 
університет

ФОП Головано-
ва О. А.

30.06.2016

6 Частина не-
житлового при-
міщення

1,0 м. Київ, вул. Ні-
жинська, 29б

Національний авіаційний 
університет

ФОП Головано-
ва О. А.

30.06.2016

7 Частина не-
житлового при-
міщення

1,0 м. Київ, вул. Ні-
жинська, 29д

Національний авіаційний 
університет

ФОП Головано-
ва О. А.

30.06.2016

8 Нежитлове при-
міщення

19,1 м. Київ, бульв. 
Л. Українки, 26

ДП «Державний науково-
дослідний та проектно-
вишукувальний інститут 
«НДІпроектреконструкція»

ФОП Іпатова 
М. В.

30.06.2016

9 Нежитлове при-
міщення

16,3 м. Київ, бульв. 
Л. Українки, 26

ДП «Державний науково-
дослідний та проектно-
вишукувальний інститут 
«НДІпроектреконструкція»

ТОВ ЦЗФ «Сє-
вєрная»

30.06.2016

10 Нежитлове при-
міщення

19,3 м. Київ, бульв. 
Л. Українки, 26

ДП «Державний науково-
дослідний та проектно-
вишукувальний інститут 
«НДІпроектреконструкція»

ПП «Метро-
полія»

31.07.2016

11 Нежитлове при-
міщення

101,8 м. Київ, 
вул. Борщагів-
ська, 193

Національний авіаційний 
університет

ТОВ «УПК 
«Крок»

31.07.2016

12 Нежитлове при-
міщення

172,0 м. Київ, вул. Ва-
сильківська, 1

ДП «Національний центр 
Олександра Довженка»

ТОВ «Довженко 
Букс»

30.06.2016

13 Частина не-
житлового при-
міщення

2,0 м. Київ, 
вул. Верхня, 5

ДНУ «НПЦ ПКМ» АБ «Укргазбанк» 31.07.2016

14 Нерухоме 
майно

168,3 м. Київ, вул. І. 
Франка, 26а

 ДВНЗ Київський коледж 
транспортної інфра-
структури

ФОП Кравченко 
М. М.

31.07.2016

15 Частина не-
житлового при-
міщення

212,3 м. Київ, 
вул. Магніто-
горська, 5

195 Центральна база дер-
жавної спеціальної служби 
транспорту (в/ч Т0710)

ТОВ «Рент Хаус» 31.07.2016

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Платник робіт з 

оцінки об’єкта

Орієнтов-
на дата 
оцінки

16 Нежитлове при-
міщення

528,8 м. Київ, вул. Ва-
сильківська, 1

ДП «Національний центр 
Олександра Довженка»

ТОВ «Консал-
тингова компа-
нія «Комплексні 
рішення»

31.07.2016

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2 Адреса об’єкта оцінки Балансоу-

тримувач
Платник робіт з  
оцінки об’єкта

Орієнтов-
на дата 
оцінки

1 Нерухоме 
майно – час-
тина пам’ятки 
архітектури

199,6 м. Київ, вул. Інститут-
ська, 29/3

ДУ «ЦОП 
МВС Украї-
ни»

ФСТ «Динамо» України 30.04.2016

2 Частина даху 
та частина не-
житлового при-
міщення

36,0, 
у т. ч.  
6,0 та 
30,0)

м. Київ, вул. Леонто-
вича, 11

ДЗ «Ки-
ївський 
коледж 
зв’язку»

ПрАТ «МТС Україна» 31.05.2016

3 Нежитлове при-
міщення

499,9 м. Київ, просп. В. Ло-
бановського (Червоно-
зоряний), 51

ДП 
«НДІБВ»

ТОВ 2Спільне Українсько-
Американське підприєм-
ство «МІМ»

31.08.2016

конкурси відбудуться 8 серпня 2016 року о 15.00 в рв фдму по м. києву 
за адресою: м. київ, бульв. шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.

Документи приймаються до 12.30 1 серпня 2016 року за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-32.

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з опи-
сом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо. 
Претенденти, що подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на 
всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.На конверті слід 
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеть-
ся 8 серпня 2016 року». Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно 

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

До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження прак-
тичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною 
спеціалізацією в межах цього напряму.

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

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки нежитлове приміщення (частина нежитло-
вого приміщення) та нерухоме майно є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель. 
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки частина даху та технічного поверху (частина 
вежі для розміщення антенно-фідерних пристроїв та обладнання) є: нерухоме май-
но для розміщення оператора стільникового зв’язку та рекламних носіїв. Подібними 
об’єктами до об’єкта оцінки нерухоме майно – частина пам’ятки архітектури є: окремі 
будівлі, приміщення, частини будівель які становлять культурну цінність. Подібними 
об’єктами до об’єкта оцінки частина асфальтованого майданчика є: майданчик.

Продовження рубрики на стор. 8
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кіровоградська обЛасть
огоЛошення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження площа, м2 вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди

мета  
використання

1 Державна казначейська служба 
України

37824388, Управління Державної казначейської служби України в Онуфріївському районі 
Кіровоградської області, 28100, Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Гагаріна, 1, 
тел. (05238) 9-15-62

Частина нежитлового приміщення, що знаходиться на 
першому поверсі адміністративної будівлі

37824388.1.АААДЕГ259 Кіровоградська обл., смт Онуф-
ріївка, вул. Гагаріна, 1

12,0 25 382,00 2 роки 11 місяців Розміщення офісного 
приміщення 

2 Міністерство енергетики та вугіль-
ної промисловості України

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

Частина нежитлового приміщення, розташованого в 
споруді прохідної «огорожа Ш.Ю» Інгульської шахти

14309787.12.ЮУЛПТА1041 Кіровоградська обл., Кірово-
градський р-н, с. Неопалимівка

2,0 4 572,00 2 роки 11 місяців Розміщення банкомата

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

Луганська обЛасть
огоЛошення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

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

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
 і науки України

00173290, Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапору гірничий 
технікум, 93120, Луганська обл., м. Лисичанськ, просп. Леніна, 84

Нежитлове вбудоване приміщення на першому 
поверсі нежитлової будівлі (інв. № 10310001)

00173290.1.ЛСДШПН057 Луганська обл., м. Лисичанськ, 
просп. Леніна, 84

12,0 23 511,00  
станом на 31.03.2016

2 роки 364 дні Торгівля канцтоварами

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м.сєверодонецьк, бульв. дружби народів, 
32а, рв фдму по Луганській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець ого-
лосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

одеська обЛасть
огоЛошення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 РВ ФДМУ по 
Одеській області

00382177, ЗАТ «Одеса-Чай», 65014, м. Одеса, вул. Єврей-
ська, 3, тел. (0482) 22-23-28

Нежитлові приміщення протирадіаційно-
го укриття (обліковий № 56012), літ. «Г»

– м. Одеса, вул. Маразліївська, 1а 105,8 389 412,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельних об’єктів з продажу книг, 
газет і журналів, виданих українською мовою

2 Державна фіскаль-
на служба України

39441717, Одеська митниця Державної фіскальної служби, 
65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 21а, тел. (048) 734-28-00

Частина асфальтового покриття в МАПП 
«Старокозаче»

39441717.11.АААЖАЛ667 Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Старокозаче, 
37-й км автошляху Білгород-Дністровськ – Каушень № 2

25,0 25 663,00 10 років Розміщення митно-брокерської контори (розміщення 
вагончика з метою надання послуг митного брокера)

3 Державна фіскаль-
на служба України

39441717, Одеська митниця Державної фіскальної служби, 
65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 21а, тел. (048) 734-28-00

Павільйон митника 39441717.13.ОЛДВСТ012 Одеська обл., м. Рені, вул. Дорога Дружби, 20 7,8 32 230,00 10 років Надання послуг митного брокеру (розміщення бро-
керської контори)

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

сумська обЛасть
огоЛошення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство осві-
ти і науки України

05408289, Сумський державний університет, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, 
тел. (0542) 33-40-58

Частина нежитло-
вого приміщення

05408289.94.ЮУЧПКХ13 м. Суми, вул. Римського-
Корсакова, 2

5,0 15 700,00  
станом на 30.04.2016

2 роки 364 дні Здійснення торгівлі канцтоварами, що призначаються для навчальних за-
кладів (4,0 м2); надання послуг із ксерокопіювання документів (1,0 м2)

2 Міністерство осві-
ти і науки України

05408289, Сумський державний університет, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, 
тел. (0542) 33-40-58

Частина нежитло-
вого приміщення

05408289.94.ЮУЧПКХ30 м. Суми, вул. Миру ,25 2,0  – 2 роки Розміщення телекомунікаційного обладнання

3 Міністерство осві-
ти і науки України

39604963, Відокремлений структурний підрозділ «Шосткинський професійний ліцей 
Сумського державного університету», 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Робоча, 1, 
тел. (05449) 6-21-38

Нежитлові при-
міщення

05408289.102.ЛМДЧТС004 Сумська обл., м. Шостка, 
вул. Короленка, 50

47,0 134 400,00  
станом на 30.04.2016

2 роки 364 дні Здійснення торгівлі непродовольчими товарами

4 Міністерство осві-
ти і науки України

02125527,Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка, 41400, Сум-
ська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, тел. (05444) 2-27-17

Частина нежитло-
вого приміщення

02125527.39.УРЮДПС128 Сумська обл., м. Глухів, 
вул. Києво-Московська, 51

9,0 27 180,00  
станом на 30.04.2016

2 роки 364 дні Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у 
навчальному закладі

5 Міністерство осві-
ти і науки України

05408289, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, 40002, 
м. Суми, вул. Роменська, 87, тел. (0542) 22-14-95

Нежитлове при-
міщення

02125510.1.КОЧТБГ018 м. Суми, вул. Ромен-
ська, 87

10,4 31 600,00  
станом на 30.04.2016

2 роки 364 дні Здійснення торгівлі канцтоварами, що призначаються для навчальних за-
кладів (8,4 м2); надання послуг із ксерокопіювання документів (2,0 м2)

6 Міністерство осві-
ти і науки України

39604963, Відокремлений структурний підрозділ «Шосткинський професійний ліцей 
Сумського державного університету», 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Робоча, 1, 
тел. (05449) 6-21-38

Нежитлові при-
міщення

05408289.102.ЛМДЧТС004 Сумська обл., м. Шостка, 
вул. Короленка, 50

52,0 146 300,00  
станом на 29.02.2016

2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслугову-
вання населення

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. суми, вул. Харківська, 30/1, рв фдму по сумській області. Заяви подаються в окремому 
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз.3 
частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Херсонська обЛасть, арк та м. севастоПоЛь
огоЛошення 

рв фдму в Херсонській області, арк та м. севастополі про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за неза-

лежною оцін кою, грн
максимально можливий строк 

оренди мета використання

1 Міністерство внутрішніх 
справ України

08676004, Новокаховське МВ УМВС України в Херсонській області, 74900,  
Херсонська обл., м. Нова Каховка, пров. Дніпровський, 24, тел. (05549) 9-04-09

Службові приміщення в адміні-
стративній будівлі

– Херсонська обл., м. Нова Каховка, 
пров. Дніпровський, 24

185,4 – 2 роки 11 місяців Розміщення територіального відді-
лення поліції охорони

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

ХмеЛьницька обЛасть
огоЛошення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2 

вартість майна за 
 незалежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна служба  
статистики України

02362894, Головне управління статистики у Хмельницькій області Приміщення другого поверху адмі-
ністративної будівлі

02362894.1.АААДЕЖ351 вул. Лесі Українки, 154, м. Полон-
не, Хмельницька обл.

97,8 174 869,00 2 роки 11 місяців Розміщення управління виконавчого комітету Полонської 
міської ради об’єднаної територіальної громади

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

м. київ
огоЛошення 

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

№ 
з/п Назва органу управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти і науки України 02070909, Київський національний університет будівництва 
і архітектури, 03680, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31, 
тел. (044) 241-55-80

Нерухоме майно – частина першого поверху будів-
лі гуртожитку № 2

02070909.2.ШАБЕИТО24 м. Київ, вул. Волинська, 
11/14

3,0 36 350,00  
станом на 31.03.2016

2 роки 11 місяців Розміщення торговельних автоматів, що відпускають 
продовольчі товари, крім товарів підакцизної групи

2 Міністерство освіти і науки України 02070909, Київський національний університет будівництва 
і архітектури, 03680, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31, 
тел. (044) 241-55-80

Нерухоме майно – частина приміщення першого 
поверху площею 2,0 м2 та частина кухні площею 
1,0 м2 будівлі гуртожитку № 5

02070909.2.ШАБЕИТО32 м. Київ, вул. Освіти, 7 3,0 28 740,00  
станом на 31.03.2016

2 роки 11 місяців Розміщення торговельних автоматів, що відпускають 
продовольчі товари, крім товарів підакцизної групи

3 Міністерство освіти і науки України 02070909, Київський національний університет будівництва 
і архітектури, 03680, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31, 
тел. (044) 241-55-80

Нерухоме майно – частина приміщення першого 
поверху площею 2,0 м2 та частина кухні площею 
1,0 м2 гуртожитку № 6

02070909.2.ШАБЕИТО33 м. Київ, вул. М. Криво-
носа, 4

3,0 28 740,00  
станом на 31.03.2016

2 роки 11 місяців Розміщення торговельних автоматів, що відпускають 
продовольчі товари, крім товарів підакцизної групи

4 Міністерство освіти і науки України 02070909, Київський національний університет будівництва 
і архітектури, 03680, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31, 
тел. (044) 241-55-80

Нерухоме майно – частина першого поверху будів-
лі гуртожитку № 8 

02070909.2.ШАБЕИТО61 м. Київ, просп. Черво-
нозоряний, 10 

1,0 9 580,00  
станом на 31.03.2016

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відпускає 
продовольчі товари, крім товарів підакцизної групи

5 Міністерство освіти і науки України 02070909, Київський національний університет будівництва 
і архітектури, 03680, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31, 
тел. (044) 241-55-80

Нерухоме майно – частина приміщення першого 
поверху площею 2,0 м2 та частина кухні площею 
1,0 м2 будівлі гуртожитку № 7

02070909.2.ШАБЕИТО62 м. Київ, просп. Черво-
нозоряний, 10

3,0 28 740,00  
станом на 31.03.2016

2 роки 11 місяців Розміщення торговельних автоматів, що відпускають 
продовольчі товари, крім товарів підакцизної групи

6 Міністерство освіти і науки України 00493706, Національний університет біоресурсів і природо-
користування України, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 
15, тел. (044) 527-82-54

Нерухоме майно – частина забетонованого май-
данчика, інв. № 10330204

– м. Київ, вул. Героїв, 
Оборони, 16 

60,0 428 787,00  
станом на 30.04.2016

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу булоч-
них та кондитерських виробів

7 Міністерство освіти і науки України 00493706, Національний університет біоресурсів і природо-
користування України, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 
15, тел. (044) 527-82-54

Нерухоме майно – частина забетонованого май-
данчика, інв. № 10330203

– м. Київ, вул. Героїв, 
Оборони, 15 

47,0 335 883,00  
станом на 30.04.2016

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу булоч-
них та кондитерських виробів

8 Міністерство освіти і науки України 00493706, Національний університет біоресурсів і природо-
користування України, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 
15, тел. (044) 527-82-54

Нерухоме майно – частина забетонованого май-
данчика, інв. № 10330201

– м. Київ, вул. Генерала 
Родімцева, 19 

64,06 561 900,00  
станом на 30.04.2016

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу булоч-
них та кондитерських виробів

9 Міністерство освіти і науки України 00493706, Національний університет біоресурсів і природо-
користування України, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 
15, тел. (044) 527-82-54

Нерухоме майно – частина забетонованого май-
данчика, інв. № 10330202

– м. Київ, вул. Блакит-
ного, 8 

25,2 180 091,00  
станом на 30.04.2016

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу булоч-
них та кондитерських виробів

10 Міністерство молоді та спорту 
України

14297707, Державне підприємство «Національний спортив-
ний комплекс «Олімпійський», 03680, м. Київ, вул. Червоно-
армійська, 55, тел./факс (044) 590-67-32, 590-67-42

Нерухоме майно – нежилі приміщення (на 2-му та 
3-му поверхах будівлі спорткомплексу) 

– м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, 55

855,00 21 062 000,00  
станом на 31.03.2016

2 роки 11 місяців Розміщення буфету з продажем товарів підакцизної 
групи (погодинне використання – 35 годин на місяць)

11 Міністерство освіти та науки 
України

19036779, Київська державна академія водного транспорту 
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, 04071, 
м. Київ, вул. Фрунзе, 9

Нерухоме майно – нежилі приміщення (на 1-му по-
версі навчального корпусу) 

19036779.3.ХЮРЦОШ008 м. Київ, просп. Героїв 
Сталінграда, 2

67,1 785 530,00  
станом на 31.03.2016

2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів 
підакцизної групи, у навчальному закладі

12 Міністерство регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-
комунального господарства 
України

00294349, Державне підприємство «Український науково-
дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних 
матеріалів та виробів «НДІБМВ», м. Київ, вул. Костянтиніська, 
68, тел. 425-56-32

Нерухоме майно – частина нежитлового при-
міщення на 4-му поверсі будівлі лабораторного 
корпусу – кімн. 404

00294349.1.АААДДЛ116 м. Київ, вул. Костянти-
нівська, 68

36,5 435 600,00  
станом на 30.04.2016

2 роки 11 місяців Розміщення художньої майстерні без здійснення тор-
гівлі (інше використання)

13 Державна служба спеціально-
го зв’язку та захисту інформації 
України

32348248, Державне підприємство «Українські спеціальні 
системи», 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83б, тел. (044) 
481-49-53, 481-49-62

Нежитлове приміщення на четвертому поверсі 
будівлі

32348248.1.ШГШТПУ001 м. Київ, вул. Мельни-
кова, 83б

98,6 1 245 520,00  
станом на 29.02.2016

2 роки Розміщення офісного приміщення

14 Міністерство регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-
комунального господарства України

16466350, Державне підприємство «Укркомунобслуговуван-
ня», 03150, Київ, вул. Предславинська, 51,  
тел../факс 044-529-42-84, 285-15-50

Нерухоме майно –  нежилі  приміщення 16466350.2.ХВЮЯШЖ382 м.Київ, бульв. Л. 
Українки, 26 (дев’ятий 
поверх)

561,00 10 192 000,00  
станом на 31.03.2016

2 роки 11 місяців Розміщення курсів вивчення англійської мови

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

інФормАціЯ реГіонАЛьнИх ВіДДіЛень ФДмУ

микоЛаївська обЛасть
інформація 

рв фдму по миколаївській області про проведення конкурсу на 
право укладення договору оренди нерухомого державного майна
� Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: державне нерухоме майно – 

нежитлові приміщення п’ятиповерхової будівлі площею 156,5 м2 за адресою: 
вул. Флотська, 71, м. Миколаїв.

Балансоутримувач: ДУ «ТМО МВС України по Миколаївській області».
Орган управління майном: Міністерство внутрішніх справ України.
Ринкова вартість майна згідно з висновком про вартість на 30.04.2016 стано-

вить 297 200,00 грн без ПДВ.
стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – липень 

2016 р. становить 4 953,33 грн без Пдв при використанні орендованого майна 
для здійснення медичної практики – надання кваліфікованої медичної допомоги, 
проведення медичних оглядів.

Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за викорис-

тання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий мі-
сяць оренди – липень 2016 року, яка без урахування ПДВ становить 4 953,33 грн.

2. Використання орендованого майна для здійснення медичної практики – на-
дання кваліфікованої медичної допомоги, проведення медичних оглядів.

3. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
4. Термін дії договору оренди – 2 роки 364 дні.
5. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа 

місяця, наступного за звітним).
6. Внесення завдатку розміром не менш як 3-місячна орендна плата протягом 

місяця після підписання договору оренди, який зараховується в рахунок плати за 
останні 3 місяці оренди.

7. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації, 
ефективного використання, збереження об’єкта оренди, забезпечення пожеж-
ної безпеки.

8. Зобов’язання орендаря протягом 15 робочих днів після підписання дого-
вору оренди укласти з балансоутримувачем договір про відшкодування витрат 
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних 
послуг орендарю.

9. Своєчасне виконання поточного та інших видів ремонту за рахунок орендаря 
без компенсації витрат на їх здійснення.

10. Страхування орендарем протягом місяця з дати укладення договору 
оренди державного нерухомого майна на користь балансоутримувача. Постійно 
поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно 
було застрахованим.

11. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки 
та публікації в місцевій пресі про проведення конкурсу протягом 10 календарних 
днів з моменту укладення договору оренди.

Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір 
орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії 
такі документи:

заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс. 
Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголо-
шення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до 
умов конкурсу; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної 
плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення 
конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

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

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

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

Конкурсні пропозиції (проект договору оренди), крім розміру орендної плати, 
пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу, 
подаються в окремому непрозорому конверті з написом «На конкурс», запечата-
ному печаткою учасника конкурсу (за наявності).

Заяви на участь у конкурсі з пакетами документів до них приймаються за адре-
сою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 37-38, РВ ФДМУ по Мико-
лаївській області.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до по-
чатку проведення конкурсу.

конкурс з використанням відкритості пропонування розміру оренд-
ної плати за принципом аукціону відбудеться через 20 календарних днів 
з дати публікації цієї інформації в конференц-залі рв фдму по миколаїв-
ській області за адресою: м. миколаїв, вул. Чкалова, буд. 20, 6-й поверх, 
початок об 11.00.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання. Додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна отримати у відділі орен-
ди державного майна (кімн. 24-27) РВ ФДМУ по Миколаївській області або за тел. 
(0512) 47-04-18, 47-89-82 з 9.00 до 18.00 (крім вихідних).

м. київ
інформація 

рв фдму по м. києву про проведення конкурсу з використанням 
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом 

аукціону на право оренди нерухомого державного майна
� Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – час-

тина нежилого приміщення в будівлі гуртожитку № 2 загальною площею 
6,0 м2 (реєстровий номер майна 23696843.2.гкотра008), що перебуває на 
балансі Національної академії державного управління при Президентові України 
за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 36/1.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
31.03.2016 становить 75 880,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Державне управління 
справами.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфля-
ції. На період 2016 рік орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси 
інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – березень 2016 р. становить 

379,40 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщення буфету, що не 
здійснює продаж товарів підакцизної групи; найбільший запропонований розмір 
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі 
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання 
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; 
строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права 
власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендова-
ного майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, 
передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати 
орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в орен-
ду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної 
безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання 
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за 
оцінку (за наявності підтверднних документів); на підтвердження зобов’язання і на 
забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в 
розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок 
відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом 
місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зараху-
ванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладен-
ня з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат 
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних 
послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати 
орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії 
страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент 
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений 
висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу 
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів 
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно 
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здій-
снюється учасниками з кроком 40 % початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при 
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім 

розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу 
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

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

ка юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену 
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням 
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента 
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чи-
ном оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; 

завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта малого 
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;

додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповіда-

ти умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законо-
давству України.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати 
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032, 
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву в конверті з написом «На 
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб за наяв-
ності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, 
балансоутримувач).

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

конкурс буде проведено о 17.00 на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. шевченка, 50г, 
рв фдму по м. києву (кімн.102).

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення договорів оренди 
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

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

інформація 
кев м. одеси про проведення конкурсу на право  

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

за адресою: 65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 13.
� 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: технічний майданчик військо-

вого містечка № 11 загальною площею 30,0 м2 за адресою: м. Одеса, вул. Пи-
роговська, 2. Мета оренди – розміщення аптек, що реалізують готові ліки.

стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного за-
конодавства України, за базовий місяць розрахунку – грудень 2015 року ста-
новить 410,05 грн без урахування Пдв.

� 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового при-
міщення першого поверху лікувального корпусу за генеральним планом 
№ 73 на території військового містечка № 11 загальною площею 20,0 м2 
за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 2. Мета оренди – розміщення аптек, що 
реалізують готові ліки.

стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного за-
конодавства України, за базовий місяць розрахунку – грудень 2015 року ста-
новить 1 090,38 грн без урахування Пдв.

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; компенсація орендодавцю податку на землю 

під об’єктом оренди; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; ви-
конання ремонту майна за власний рахунок; встановлення приладів обліку комуналь-
них послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з по-
стачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної 
плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому, ніж місячна орендна плата.

Для участи в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; визначення мети використання; документи, визначені 

наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які по-
даються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до дер-
жавної власності»; зобов’язання (пропозиції) виконання умов конкурсу та додаткові 
пропозиції; пропозиції щодо гарантії оплати орендної плати (розмір завдатку);

відомості про учасника конкурсу:
для учасників, що є юридичними особами: документи, що посвідчують повно-

важення представника юридичної особи; посвідчені нотаріально копії установчих 
документів; звіт про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з 
урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника 
конкурсу про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство;

для учасників, що є фізичними особами: копію документів, що посвідчують 
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану 
представнику фізичної особи; копію ідентифікаційного номера; свідоцтво про ре-
єстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про 
доходи; довідку про взяття на облік платника податків.

Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом 
«На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 10 днів з дати опубліку-
вання інформації в газеті «Відомості приватизації».

конкурс буде проведено через 20 днів з дати опублікування цієї інфор-
мації в газеті «відомості приватизації». 

Телефон для довідок з питань конкурсу (048) 722-20-65.

фДму повіДомляє

інформація  
про роботу фонду державного майна україни  

та хід виконання державної програми приватизації  
у червні 2016 року

Фонд державного майна України (далі – Фонд) протягом звітного пе-
ріоду здійснював виконання поставлених перед ним завдань, реалізацію 
функцій з управління об’єктами державної власності, створення умов для 
проведення прозорої приватизації та здійснював підготовчі етапи для 
успішного продажу в 2016 році визначених Урядом об’єктів.

1. Результати приватизації державного майна
У сфері приватизації Фонд здійснював заходи, спрямовані на вико-

нання планового завдання з надходження коштів від приватизації, вста-
новленого Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» 
у розмірі 17,1 млрд грн.

У рамках реформування державного сектору економіки з урахуван-
ням Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним 
валютним фондом (пункт 34) відповідно до доручення Кабінету Міністрів 
України Фондом підготовлено проекти законів України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України (щодо списання безнадійного податко-
вого боргу державних підприємств)» та «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України (щодо спрощення порядку ліквідації державних 
підприємств)», які на сьогодні направлено Міністерству юстиції України 
для проведення правової експертизи.

На розгляд Кабінету Міністрів України направлено проект постано-
ви Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 12 травня 2015 року № 271», метою якого є оптимізація 
переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації. 

Також на розгляд Уряду направлено проект розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету 
Міністрів України з питань приватизації», яким передбачається забезпе-
чення продажу державних пакетів акцій енергокомпаній. 

Крім того, для забезпечення продажу державних пакетів акцій ВАТ 
«Тернопільобленерго», АК «Харківобленерго», ПАТ «Хмельницькобленерго», 
ПАТ «Черкасиобленерго», ПАТ «Миколаївобленерго» Фондом підготовле-
но проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у 
додатки 1, 3 - 6 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 
2013 року № 204», який направлено на погодження до відповідних орга-
нів виконавчої влади. 

Для залучення широкого кола інвесторів до приватизації українських 
компаній Фондом на засадах прозорості, публічності та відкритості про-
водиться інформаційна компанія щодо об’єктів, які пропонуються до про-
дажу. Презентаційна інформація про потенційні об’єкти приватизації опри-
люднюється та регулярно оновлюється на веб-сайті Фонду. На сьогодні 
на сайті Фонду оприлюднено інформацію щодо 1023 об’єктів груп А, Д, Ж 
та 185 об’єктів груп В, Г, Е. Інформаційні оголошення постійно розміщу-
ються на офіційному веб-сайті Фонду та в офіційних друкованих виданнях 
державних органів приватизації, зокрема газеті «Відомості приватизації» 
двічі на тиждень.

У червні 2016 року Фондом оголошено 2 конкурси з продажу паке-
тів акцій: ПАТ «Одеський припортовий завод» розміром 99,567 % та ПАТ 
«Гайворонський тепловозоремонтний завод» розміром 100 % загальною 
початковою вартістю 13,195 млрд грн.

Договори купівлі-продажу пакетів акцій протягом червня 2016 року 
не укладалися.

На фондових біржах протягом червня 2016 року Фондом запропоно-
вано до продажу 19 пакетів акцій 19 акціонерних товариств (далі – АТ) за-
гальною номінальною вартістю 81,765 млн грн. 

За підсумками торгів на фондових біржах протягом звітного місяця було 
продано 5 пакетів акцій на загальну суму 821,339 тис. грн, серед яких один 
пакет акцій (ПАТ «Славутський завод залізобетонних виробів») уперше в 
історії української приватизації продано на аукціоні без оголошення ціни за 
ціною 19,699 тис. грн. Торги відбулися на Східно-Європейській фондовій 
біржі. Запропонована ціна протягом торгів зросла майже у 10 разів.

На відкритих грошових регіональних аукціонах продано пакет акцій 
ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів» на суму 2,466 
млн грн. 

Протягом звітного періоду органами приватизації змінено форму влас-
ності 13 об’єктів державної власності, з яких 7 об’єктів групи А, 1 об’єкт 
групи В, 5 об’єктів групи Д; за угодами з органами місцевого самовря-
дування – 16 об’єктів комунальної власності, з яких 15 об’єктів групи А, 
1 об’єкт групи Д.

За оперативними даними, станом на 30 червня 2016 року від приватизації 
державного майна перераховано до загального фонду державного бюджету 
42,047 млн грн, у тому числі протягом звітного місяця – 7,820 млн грн.

2. Регулювання оціночної діяльності
Підготовлений Фондом разом із саморегулівними організаціями оці-

нювачів проект Закону України «Про внесення змін до законодавства про 
оцінку майна та професійну оціночну діяльність в Україні», який передбачає 
нові підходи до регулювання та здійснення оціночної діяльності і викладає 
Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні» в новій редакції, на сьогодні знаходиться на погоджені 
в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

Метою законопроекту є забезпечення дерегуляції та демонополізації 
у сфері оціночної діяльності, підвищення якості оціночних послуг, поси-
лення ролі саморегулівних організацій оцінювачів.

3. Корпоративне управління
У сфері корпоративного управління Фонд станом на 30 червня 2016 

року здійснює управління корпоративними правами держави у 348 госпо-
дарських товариствах, з яких 130 господарських товариств мають у ста-
тутному капіталі державну частку понад 50 % (контрольний пакет), з яких 
28 – державну частку 100 %, що становить 37 % загальної кількості госпо-
дарських товариств, які перебувають у сфері управління Фонду.

Станом на 01 липня 2016 року господарськими товариствами, що пере-
бувають у сфері управління Фонду, прийнято рішення про нарахування за 
результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році дивідендів 
на корпоративні права держави в розмірі 15,645 млн грн. До Державного 
бюджету України перераховано 15,673 млн грн.

4. Оренда державного майна
Системна та комплексна робота Фонду у сфері орендних відносин 

дала змогу забезпечити виконання орендарями умов договорів оренди 
державного майна, загальна кількість яких на 30 червня 2016 року стано-
вить 18 905. За оперативними даними, державними органами приватизації 
станом на 30 червня 2016 року забезпечено надходження коштів до дер-
жавного бюджету від оренди державного майна в сумі 519,395 млн грн, у 
тому числі у червні 2016 року – 81,79 млн грн при встановленому річному 
плановому завданні 615,00 млн грн.

Підготовлено Управлінням економічного аналізу ФДМУ

КонКУрСИ з ВіДборУ СУб’єКТіВ 
оціноЧної ДіЯЛьноСТі

Продовження. Початок рубрики на стор. 2-6

ПіДСУмКИ
інформація

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

незалежної оцінки майна, що відбувся 31.03.2016
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 32,4 м2 

другого поверху адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: ДП Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» (код за ЄДРПОУ 
34032208). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар, вул. 
Шахтарська, 16а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна з 
метою передачі його в оренду. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з 
конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 000,00 грн, строк виконан-
ня – 3 календарних дні.

2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 
6,5 м2 першого поверху будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Донецька дистанція УДППЗ «Укрпошта» (код за ЄДРПОУ 22020055). Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Леніна, 85. Мета прове-
дення оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою передачі його в оренду. 
Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією 
вартість послуг з оцінки – 1 800,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 5,0 м2 на першому поверсі будівлі учбового корпусу № 1 (реєстровий номер 
00208775.1.КГЧХФЮ003). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Слов’янський хіміко-механічний технікум (код за ЄДРПОУ 00208775). Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Карла Маркса, 41. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для розрахун-
ку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець 
конкурсу – ФОП Власенко О. В. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг 
з оцінки – 1 300,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення в будівлі перевантаж-
ної станції ПС-5 площею 33,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (код за ЄДРПОУ 01125755). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Адмірала 
Луніна, 99. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.  
Переможець конкурсу – ФОП Острик Т. В. Згідно з конкурсною пропозицією вар-
тість послуг з оцінки – 1 450,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

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

проведення незалежної оцінки, що відбувся 08.04.2016
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 

затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, пере-
можцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення неза-
лежної оцінки об’єктів оренди визнано:

ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єкту оренди – нежитлових при-
міщеннях загальною площею 115,65 м2 на першому поверсі адміністративної 
будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України 
(Леніна), 17, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської 
служби України у Долинському районі, вартість робіт – 1 500,00 грн, строк вико-
нання робіт з оцінки – 2 дні;

ПП «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ» по об’єкту орен-
ди – нежитлових приміщеннях загальною площею 42,16 м2 на першому поверсі 
адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Во-
ровського, 20, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської 
служби України у Гайворонському районі, вартість робіт – 2 400 грн, строк вико-
нання робіт з оцінки – 5 днів.


