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

проДаж об’єктів групи а
продаж об’єктів групи Е

приватиЗоваНо ШЛЯХоМ викупу
вінницька область

Будівля колишнього виносховища (літ. «Й») загальною площею 345,2 м2; бу-
дівля колишнього спиртосховища (літ. «Ж») загальною площею 304,3 м2 (разом із 
земельною ділянкою) за адресою: 22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столяр-
чука, 21, що перебуває на балансі ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт». Об’єкт 
приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,1473 га, кадастровий 
номер 0510900000:00:001:1363. Цільове призначення: для розміщення та експлуа-
тації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості. Приватизовано шляхом викупу фізичною 
особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 1 418 508,00 грн, у т. ч. ПДВ – 
236 418,00 грн, ціна продажу будівель – 1 163 227,20 грн, у т. ч. ПДВ – 193 871,20 грн, 
ціна продажу земельної ділянки – 255 280,80 грн, у т. ч. ПДВ – 42 546,80 грн.

волинська область
інформація 

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

Назва об’єкта приватизації: будівля компресорного цеху ліквідованої газокомп-
ресорної станції (ГКС-3) загальною площею 1 721,3 м2, що перебуває на балансі 
ТОВ «Базальт» (разом із земельною ділянкою).

Місцезнаходження об’єкта приватизації: 44101, Волинська обл., Ратнівський 
р-н, смт Ратне, вул. Шевченка, 57.

Балансоутримувач: ТОВ «Базальт» (переєстроване з ВАТ «Ратногазбуд»).
Відомості про об’єкт приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він 

розташований: об’єкт приватизації – будівля компресорного цеху ліквідованої 
газокомпресорної станції (ГКС-3), рік побудови – 1963, кількість поверхів – 2, за-
гальна площа – 1 721,3 м2. Будівля розташована в центральній частині селища. 
Навколишня забудова представлена виробничими та складськими будівлями 
ліквідованої газокомпресорної станції та іншими будівлями. Технічний стан при-
міщення характеризується як ветхий.

Земельна ділянка площею 7 000,0 м2, кадастровий номер земельної ділянки 
0724255000:01:003:0001. Земельна ділянка має правильну форму багатокутника, 
характеризується рівнинним рельєфом. Категорія земель: громадської забудови.

Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації 
об’єктів трубопровідного транспорту, для обслуговування компресорного цеху.

Початкова ціна об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою без ураху-
вання ПДВ – 292 200,00 грн, ПДВ – 58 440,00 грн.

початкова ціна об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою з ура-
хуванням пдв – 350 640,00 грн, у т. ч.: ціна об’єкта приватизації без урахування 
ПДВ – 85 150,00 грн, ПДВ – 17 030,00 грн, ціна об’єкта приватизації з урахуван-
ням ПДВ – 102 180,00 грн; ціна земельної ділянки під об’єктом приватизації без 
урахування ПДВ – 207 050,00 грн, ПДВ – 41 410,00 грн, ціна земельної ділянки під 
об’єктом приватизації з урахуванням ПДВ – 248 460,00 грн.

Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації разом із 
земельною ділянкою: 35 064,00 грн. вносяться на р/р № 37315048004566 РВ ФДМУ 
по Волинській області в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13347870. При-
значення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області грошові кошти в розмірі 
10% початкової ціни продажу об’єкта приватизації для участі в аукціоні.

Умови продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на якій 
він розташований:

1. Подальше використання об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, 
на якій він розташований, покупець визначає самостійно.

2. Покупець зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до 
цільового призначення згідно з чинним законодавством України.

3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, за-
безпечувати дотримання санітарних, екологічних норм та техніки безпеки під час 
експлуатації об’єкта.

4. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації разом із земельною 
ділянкою в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснювати після 
повної сплати ціни продажу виключно за погодженням з органом приватизації, 
який здійснює контроль за їх виконанням, 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.

5. На вимогу представника органу приватизації покупець зобов’язаний до 
моменту підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-
продажу надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, документи тощо про 
виконання умов договору купівлі-продажу.

Плата за реєстрацію заяви – 17 грн вноситься на р/р № 37180500900001 РВ 
ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за 
ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).

Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються грошовими ко-
штами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Во-
линській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: 
для РВ ФДМУ по Волинській області кошти від приватизації об’єкта приватизації 
разом із земельною ділянкою.

Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 16 лютого 2017 року 
до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено державним підприємством 
«сетам» 20 лютого 2017 року. Час початку торгів – 10.00, час закінчення 
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в 
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за 
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592 
(зі змінами, внесеними згідно з наказом ФДМУ від 26.04.2016 №  867).

Черкаська область
інформація 

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

Назва об’єкта: 176-квартирний житловий будинок разом із земельною ді-
лянкою.

Місцезнаходження: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Б. Хмельницького, 64а.
Відомості про об’єкт: будівництво 176-квартирного житлового будинку за 

проектом п’ятиповерхового з 2-х блок-секцій на 40 квартир розпочато в I кварталі 
1996 року, призупинено в IV кварталі 1996 року. Об’єкт розташований в південно-
західному районі м. Сміла, на відстані 2 км від центру. Поруч (на відстані 17,5 м) 
від нього розташований існуючий житловий будинок, а також майданчики для ігор, 
відпочинку та господарських потреб. На об’єкті виконані: земляні роботи, роботи 
щодо влаштування фундаментів із збірних залізобетонних плит та бетонних блоків, 
стіни підвалу з червоної цегли та збірних бетонних блоків, монтаж залізобетонних 
плит перекриття над підвалом, сходів. Роботи щодо влаштування зовнішніх інже-
нерних мереж не проводилися. Площа забудови – 758,0 м2. Ступінь будівельної 
готовності – 2 %. Фізичний знос становить 60 %.

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв по-
даються в електронному вигляді на сайт Державного підприємства «СЕТАМ»: https://
setam.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аук-
ціону зобов’язані направити на адресу філії ДП «СЕТАМ» у Волинській області (43000, 
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а, 3-й поверх, каб. 3) оригінали заяв на 
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, 
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні 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 (зі змінами).

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

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

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування 
в робочі дні з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00 та отримати додаткову 
інформацію в РВ ФДМУ по Волинській області (43027, Волинська обл., м. Луцьк, 
Київський майдан, 9, тел. 24-00-57).

рівненська область
інформація 

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

Назва об’єкта: приміщення колишньої бібліотеки загальною площею 27,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 35302, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Вели-

кий Олексин, вул. Шевченка, 16г.
Балансоутримувач: ПСП «Шпанівське», 35302, Рівненська обл., Рівненський 

р-н, с. Великий Олексин, вул. Шевченка, 16г. Код за ЄДРПОУ 30661922.
Відомості про об’єкт приватизації: приміщення прибудовані з торця гаражів. Рік 

введення в експлуатацію – 1940. Вхід до об’єкта здійснюється з бокового фасаду 
будівлі гаражів, далі через невеличкий коридор по правій стороні у приміщення 
бібліотеки. Інженерно-технічне забезпечення приміщень: електроосвітлення, опа-
лення пічне (твердим паливом). Об’єкт не експлуатується. Технічний стан конструк-
тивних елементів будівлі незадовільний, стан опорядження – потребує ремонту. 
Приміщення розташовані на території ПСП «Шпанівське».

Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 36 772,00 грн, ПДВ: 7 354,00 грн.
початкова ціна об’єкта з урахуванням пдв: 44 126,40 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем термі-

нів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарно-екологічних норм експлуа-
тації об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та утримання прилеглої території 
в належному санітарному стані; здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить 
до складу об’єкта, у встановленому законом порядку; подальше відчуження об’єкта 
аукціону за договором купівлі-продажу до моменту підписання сторонами підсумко-
вого акта перевірки виконання умов договору можливе лише за згодою органу прива-
тизації. У разі зміни власника об’єкта покупець повинен покласти всі зобов’язання за 
договором на нового власника. Новий власник у двотижневий термін з дня переходу 
до нього права власності на об’єкт подає до державного органу приватизації копії 
документів, що підтверджують перехід до нього права власності.

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

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

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

Грошові кошти в розмірі 4 412,64 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805 Державної казна-
чейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13989432, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Рівненській області.

Кінцевий термін приймання заяв: 20 лютого 2017 року включно до 17.15.
аукціон в електронній формі буде проведено 24 лютого 2017 року укра-

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

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

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

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

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

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,5502 га. Цільо-
ве призначення: землі житлової та громадської забудови. Кадастровий номер 
7110500000:09:004:0181. Земельні сервітути: охоронна зона навколо (вздовж) 
об’єкта енергетичної системи (електрокабель) – 0,0116 га; охоронна зона навколо 
інженерних комунікацій (водопровід) – 0,0153 га.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 569 500,00 грн, 
у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 321 100,00 грн, земельної ділянки – 
248 400,00 грн, ПДВ – 113 900,00 грн.

початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням пдв – 683 400,00 
грн, у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 385 320,00 грн, земельної ді-
лянки – 298 080,00 грн.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його 

в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановле-
ного цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту під-
писання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із 
земельною ділянкою.

2. Протягом одного року з моменту переходу права власності на об’єкт при-
ватизації до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт об’єкта не-
завершеного будівництва згідно з чинним законодавством.

фонд  
державного
майна україни

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

Засновник і видавець –  

фонд державного майна україни

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.
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у фонді державного майна україни  
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(044) 254-29-76 працює гаряча лінія

Фонд державного майна України повідомляє, що аукціони з повторного про-
дажу державного пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного 
товариства «тюмень-медико-сміла» у кількості 2 558 561 шт., що становить 
38,02 % статутного капіталу товариства, та державного пакета акцій у статутному 
капіталі приватного акціонерного товариства «м’ясо-молочний комплекс 
«сіверський» у кількості 3 815 300 шт., що становить 25 % статутного капіталу 
товариства, оголошені в газеті «Відомості приватизації» від 26 грудня 2016 року 
№ 103 (1019) та заплановані на 20 січня 2017 року, не відбулися у зв’язку з відсут-
ністю заяв від потен ційних покупців.
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3. Забезпечувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього при-
родного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію 
об’єкта приватизації.

4. У разі добудови об’єкта незавершеного будівництва за призначенням, що 
належить до житлового та громадського призначення, а також до закладів культури, 
охорони здоров’я, навчальних закладів, обов’язково створити сприятливі умови 
для життєдіяльності та потреб осіб з обмеженими можливостями.

5. Подальше відчуження та передача в заставу об’єкта незавершеного будівни-
цтва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови 
збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, 
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу 
приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.

6. У разі невиконання умов продажу договір купівлі-продажу підлягає розі-
рванню в установленому законодавством порядку. При цьому покупець, з яким 
розірвано договір купівлі-продажу, повертає об’єкт приватизації в державну влас-
ність за актом приймання-передачі, а також відшкодовує державі збитки, завдані 
невиконанням умов договору.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за при-

дбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37184006000007 в ГУДКСУ в 
Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Чер-
каській області.

Грошові кошти в розмірі 68 340,00 грн (шістдесят вісім тисяч триста сорок грн 
00 коп.), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, перерахову-
ються на рахунок № 37319071002036 в ДКСУ, МФО 820172, код 21368158, одер-
жувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.

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

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 20 лютого 2017 року 
до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено центральною універсаль-
ною біржею 24 лютого 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій 
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (за-
кінчення аукціону) – 12.00.

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

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

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

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

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцем його 
розташування.

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

Чернівецька область
інформація 

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

що перебував на балансі ліквідованого ксп «промінь»
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – клуб, 

що перебував на балансі ліквідованого КСП «Промінь».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Сагайдачного, 7, с. Гордівці Хотинського р-ну 

Чернівецької обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – клуб розташований 

в центральній частині с. Гордівці Хотинського р-ну неподалік сільської ради, на 
відстані 40 м від дороги загального користування. На будівельному майданчику 
на фундаменті колишнього старого клубу зведено 1-й поверх з цегли, плити пере-
криття відсутні. Зовнішні та внутрішні поверхні стін не оштукатурені.

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

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

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

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

донецька область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
�  Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною 

площею 110,4 м2, у тому числі: нежитлове вбудоване приміщення площею 
17,4 м2 на першому поверсі будівлі аудиторного корпусу (реєстровий номер 
38177113.1.РЛФФИУ0211263.2), нежитлові вбудовані приміщення загальною пло-
щею 15,4 м2 на другому поверсі та загальною площею 77,6 м2 на третьому поверсі 
будівлі актового залу (реєстровий номер 38177113.1.РЛФФИУ0201263.2). Найме-
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний вищий навчальний заклад 
«Донбаський державний педагогічний університет», код за ЄДРПОУ 38177113. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 
19. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг 
з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 
700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник послуг з оцінки: ТОВ 
«Техпринт Центр». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2016.

Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про 
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ 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 
сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України 
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», 
якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напря-
мами 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, каль-
куляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання 
робіт (у календарних днях), але не більший ніж 5 календарних днів, запечатаних в 
окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцін-
ки 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).

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 17 141,00 грн (сім-
надцять тисяч сто сорок одна гривня 00 коп.), ПДВ – 3 428,20 грн (три тисячі чоти-
риста двадцять вісім гривень 20 копійок).

початкова ціна об’єкта з урахуванням пдв – 20 569,20 грн (двадцять 
тисяч п’ятсот шістдесят дев’ять гривень 20 копійок).

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

тягом 3 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта.
2. Подальше використання земельної ділянки після розбирання об’єкта неза-

вершеного будівництва покупець визначає самостійно відповідно до вимог чинного 
законодавства України після набуття права власності на об’єкт.

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

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

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

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 2 056,92 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

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

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

аукціон в електронній формі буде проведено 17.02.2017 українською 
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

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

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

Кінцевий термін прийняття заяв: 13.02.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. До-

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

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

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  

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

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

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

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

Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – молочно-тва-
ринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби знаходиться на околиці 
с. Новоолексіївка, на відстані 100 м до дороги місцевого значення.

На будівельному майданчику розпочате будівництво:
1. Родильної на 25 корів з приміщенням для молодняку на 220 голів – являє 

собою не завершену будівництвом одноповерхову будівлю Н-подібної форми. 
Частково змонтований фундамент правого та лівого блоку та стіни висотою біля 1 
м. Технічний стан – незадовільний.

2. Корівника на 200 голів – являє собою не завершену будівництвом будівлю 
Н-подібної форми, що складається з двох дворядних корівників на 100 корів кожний, 
між якими знаходиться молочний блок. Змонтований фундамент, стіни, колони. На 
правому корпусі корівника змонтовані прогони. Технічний стан – незадовільний.

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

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, май-
дан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27; 
700-03-14.

конкурс відбудеться 9 лютого 2017 року об 11.00 в рв фдму по до-
нецькій області за адресою: 61057, м. харків, майдан театральний, буд. 
1 (3-й поверх).

Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційно-
документального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не піз-
ніше 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.

інформація 
рв фдму по донецькій області про оголошення конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності з метою виконання робіт з експертної 

грошової оцінки земельних ділянок
�  1. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка, кадастровий номер 

1411200000:00:001:1197. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., 
м. Торецьк, вул. Торгова, 25. Мета проведення оцінки: продаж земельної ділянки не-
сільськогосподарського призначення. Замовник та платник робіт з експертної гро-
шової оцінки земельної(их) ділянки(ок): Виконавчий орган Торецької міської ради, 
телефон/телефакс (06247) 4-10-33, електронна адреса: toretsk-rada@ukr.net. Кіль-
кість земельних ділянок: одна. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: 0,0316 га. 
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): Донецька обл., м. Торецьк, вул. Тор-
гова, 25. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): розміщення об’єкта сер-
вісного обслуговування (12.04). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): не 
встановлений. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): 241 070,08 
грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – ні. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2016.

�  2. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка, кадастровий номер 
1411200000:00:001:0638. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., 
м. Торецьк, пл. Базарна, 2. Мета проведення оцінки: продаж земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення. Замовник та платник робіт з експертної 
грошової оцінки земельної(их) ділянки(ок): Виконавчий орган Торецької міської 
ради, телефон/телефакс (06247) 4-10-33, електронна адреса: toretsk-rada@ukr.net. 
Кількість земельних ділянок: одна. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: 0,0204 
га. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): Донецька обл., м. Торецьк, пл. 
Базарна, 2. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): для будівництва та об-
слуговування будівель торгівлі (03.07). Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): 
не встановлений. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): 121 877,76 
грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – ні. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2016.

Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про 
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду 

3. Кормоцеху – являє собою не завершену будівництвом двоповерхову прямокутну 
будівлю. Зведений фундамент, зроблена кладка стін, на 1-му поверсі змонтовані пере-
мички, на 2-му поверсі не закінчена кладка стін. Технічний стан – незадовільний.

4. Санпропускника на 15 осіб – зведено фундамент, виконана кладка стін, вну-
трішні перегородки, змонтовано та накрито дах з шиферу. Внутрішні та зовнішні 
поверхні стін частково оштукатурені. Технічний стан – незадовільний.

Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не охороняється, огоро-
жа відсутня.

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

Технічний стан об’єкта – незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка сільськогосподарського 

призначення окремо не відведена. Орієнтовна площа земельної ділянки всього – 
0,8459 га, у т. ч. під забудовою – 0,2620 га.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 34 558,00 грн (трид-
цять чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят вісім гривень 00 коп.), у т. ч.: не завершених 
будівництвом будівель молочно-тваринницької ферми на 200 голів великої рогатої 
худоби – 33 748,00 грн (тридцять три тисячі сімсот сорок вісім гривень 00 коп.); 
матеріалів, виробів і конструкцій, завезених на будівельний майданчик для об’єкта 
незавершеного будівництва і не використаних для будівництва, – 810,00 грн (ві-
сімсот десять гривень 00 коп.).

ПДВ – 6 911,60 грн (шість тисяч дев’ятсот одинадцять гривень 60 коп.).
початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням пдв – 41 469,60 грн 

(сорок одна тисяча чотириста шістдесят дев’ять гривень 60 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва та при-

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

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

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

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

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

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

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

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

аукціон в електронній формі буде проведено 17.02.2017 українською 
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

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

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

Кінцевий термін прийняття заяв: 13.02.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. До-

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

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

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 допускаються претенденти, які є суб’єктами оці-
ночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про 
оцінку земель».

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність:
кваліфікації оцінювачів для виконання робіт з експертної грошової оцінки 

земельних ділянок, що має підтверджуватися кваліфікаційними документами 
згідно з Законом України «Про оцінку земель»; досвіду суб’єкта оціночної діяль-
ності з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому 
числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням; переліку 
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки 
земельної ділянки, та їх особистого досвіду щодо проведення робіт з експертної 
грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зо-
крема за цільовим призначенням; переліку інших фахівців, які можуть бути залучені 
до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог 
чинного законодавства.

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

підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності (додаток 3 до Положення); копії кваліфікаційних документів оцінювача 
з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підви-
щення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок; копії 
документів оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або 
додатково залучаються ним, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, а 
також виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної ді-
яльності; інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 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 визна-
чений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; 
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповне-
ною інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки та підписання звіту 
про експертну грошову оцінку земельної ділянки (додаток 2 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: 61057, м. Харків, май-
дан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27; 
700-03-14.

конкурс відбудеться 9 лютого 2017 року об 11.00 в рв фдму по до-
нецькій області за адресою: 61057, м. харків, майдан театральний, буд. 
1 (3-й поверх).

Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційно-
документального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не піз-
ніше 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.

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

апарат фдму
інформація 

про оголошення конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності

� Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій приватного акціонерного 
товариства «спільне українсько-казахстансько-російське підприємство 
з виробництва ядерного палива» (далі – прат «сп укртвЗ») у кількості 
16 149 шт., що становить 33,333 % статутного капіталу товариства. Наймену-
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: ПрАТ «СП УКРТВЗ». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: вул. Костянтинівська, буд. 31, м. Київ, 04071; тел.: (044) 251-47-19,  
еmail:office@ukrtvs.com.ua. Мета проведення оцінки: приватизація пакета акцій 
шляхом продажу за грошові кошти. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-
74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замов-
ника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) ПрАТ 
«СП УКРТВЗ»: 72.19 – дослідження і експериментальні розробки у сфері інших 
природних і технічних наук. Кількість об’єктів необоротних активів (нематері-
альні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПрАТ «СП УКРТВЗ», од.: 
машини та обладнання – 13; інші нематеріальні активи – 7. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу) ПрАТ «СП УКРТВЗ», тис. грн: 2 422,350. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавер-
шених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ПрАТ «СП 
УКРТВЗ» станом на 30.09.2016, тис. грн: машини та обладнання – 64,00; інші 

нематеріальні активи – 2,00. Кількість земельних ділянок: –. Розмір земельної 
ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призна-
чення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна 
грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: –. Наявність об’єктів, відомості про 
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.01.2017.

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

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

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно 
до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вар-
тість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) ти-
сяч гривень.

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

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

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

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

Очікувана ціна надання послуг з оцінки – до 30 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштово-

го відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або без-
посередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна 
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 18.00 2 лютого 2017 р.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціноч-
ної 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 за-
яву. Телефон для довідок (044) 200-36-36.

конкурс відбудеться у фонді державного майна україни (01133, м. київ, 
вул. генерала алмазова, 18/9, кімн. 303) 8 лютого 2017 р. о 14.00.
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житомирська область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� Об’єкт оцінки № 1: частина нежитлового приміщення (холу) площею 

1,0 м2 на 1-му поверсі будівлі навчального корпусу № 4. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Житомир, Велика Бердичівська, 40. Балансоутримувач: Жито-
мирський державний університет ім. І. Франка (м. Житомир, Велика Бердичів-
ська, 40). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 
31.01.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт 
з оцінки – ПАТ КБ «ПриватБанк».

� Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення площею 61,8 м2 (приміщення 
№ 1, 2 та частина № 3 площею 15,5 м2) будівлі магазину. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Озерне, вул. Авіаційна, 42. Балансо-
утримувач: Житомирська філія концерну «Військторгсервіс» (м. Житомир, просп. 
Миру, 22). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 
31.01.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт 
з оцінки – ТОВ «Первоцвіт-Фарм».

� Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення площею 63,3 м2 (приміщення 
№ 4, 5, 6, 7, 8, 9 та частина приміщення № 3 площею 26,2 м2) будівлі мага-
зину. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Озерне, вул. Авіа-
ційна, 42. Балансоутримувач: Житомирська філія концерну «Військторгсервіс» 
(м. Житомир, просп. Миру, 22). Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Дата оцінки: 31.01.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській 
області; платник робіт з оцінки – ФОП Лучко О.М.

� Об’єкт оцінки № 4: нежитлові приміщення площею 30,7 м2 будівлі мага-
зину. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Озерне, вул. Авіа-
ційна, 42. Балансоутримувач: Житомирська філія концерну «Військторгсервіс» 
(м. Житомир, просп. Миру, 22). Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Дата оцінки: 31.01.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській 
області; платник робіт з оцінки – ФОП Подорова М. С.

� Об’єкт оцінки № 5: щебеневий майданчик площею 8,0 м2. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Любар, вул. Незалежності, 40. Ба-
лансоутримувач: Управління державної казначейської служби України в Любарсько-
му районі (Житомирська обл., смт Любар, вул. Незалежності, 40). Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2017. Замовник оцінки – РВ 
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Манько Н. М.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 
(далі – Положення).

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

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

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до 
нього (лист ФДМУ від 01.12.2016 №10-36-23450) максимальна ціна послуг з оцінки 
майна, що буде розглядатися конкурсною комісією, становить 2 080,00 грн.

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

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

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

Закарпатська область
IнформацIя 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі основного корпусу літ. Чі пло-

щею 628,05 м2.  Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Тячівський р-н, 
смт Дубове, вул. Заводська, 8. Найменування балансоутримувача: Державне під-
приємство «Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання» (тел. (03134) 7-22-
65). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення до-
говору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса 
замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ 
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Мезей Н. М. Балансова за-
лишкова вартість основних засобів станом на 01.01.2017: 423 124,00 грн. Право-
вий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016 (орієнтовна).

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі основного корпусу літ. Чі пло-
щею 628,05 м2 (літ. Чі).  Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Тячівський 
р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8. Найменування балансоутримувача: Державне 
підприємство «Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання» (тел. (03134) 7-22-
65). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення до-
говору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса 
замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ 
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Ухаль В. М. Балансова за-
лишкова вартість основних засобів станом на 01.01.2017: 423 124,00 грн. Право-
вий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016 (орієнтовна).

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 № 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 з:

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. Відповідно до листа ФДМУ 
від 01.12.2016 № 10-36-23450 максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде 
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, визначена за ре-
зультатами аналізу цін, що склалися у ІІ – ІІІ кварталі 2016 року в Україні, становить: 
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) – 2 080,00 грн; 
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповне-
ною інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2). 
Документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки мають відповідати 
критеріям, визначеним листом ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493.

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

На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь 
у конкурсі, та назву суб’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’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення, вбудоване в перший 

поверх десятиповерхової адміністративної будівлі (літ. а-10, частина при-
міщення магазину № 23) загальною площею 47,92 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 77. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати 
з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП 
«Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України». 
Платник робіт з оцінки: ФОП Петряєва Яна Анатоліївна. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна) – 31.01.2017. Контактні телефони: відділ оренди дер-
жавного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна 
адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з 
оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення 
холу № 107 загальною площею 2,0 м2 першого поверху чотириповерхової 

адміністративної будівлі, реєстровий номер 01125761.1.аааибе743 (літ. 
ааа1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71112, Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. М. Горького, 6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну 
дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Бердянська філія державного під-
приємства «Адміністрація морських портів України». Платник робіт з оцінки: Публічне 
акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк». Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017. Контактні телефони: відділ оренди 
державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електро-
нна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник 
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 4 умовно 
виділеною площею 4,0 м2, вбудованого в підвал гуртожитку Запорізького 
електротехнічного коледжу Знту, літ. а-4. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 64. Мета проведення незалежної оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з 
метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запо-
різький національний технічний університет. Платник робіт з оцінки: підприємство 
«Добробут» Первинної організації профспілки студентів, аспірантів та докторантів 
Запорізького національного технічного університету. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна) – 31.01.2017. Контактні телефони: відділ оренди держав-
ного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна 
адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт 
з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 1 до № 9 включно, 
№ 52, 58, 59, 60, 61 та частина приміщення № 57 спільного користування (пло-
щею 41,3 м2) першого поверху триповерхової будівлі літ. а-3 загальною пло-
щею 283,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати з метою укладання договору оренди. Балансоутримувач 
майна: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Промисловий 
синтез». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017. Контактні 
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

� 5. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно, реєстровий номер 
02070849.2.кмфхЧх304, а саме: частина асфальтобетонного замощення 
і внутрішньодворової території Запорізького національного технічного уні-
верситету умовно виділеною площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовжен-
ня терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний 
технічний університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Молчанов Анатолій Михайлович. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017. Контактні теле-
фони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-
07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

� 6. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі гуртожитку, літ. а-9, за-
гальною площею 50,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського, 64. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження тер-
міну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний 
технічний університет. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2016. Контактні телефони: відділ оренди 
державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Елек-
тронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник 
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

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

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
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 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 ді-
яльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки 
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що 
відповідають об’єкту оцінки.

Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту 
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта 
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (квалі-
фікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про 
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

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) по кожному об’єкту оцінки окремо, 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 заповне-
ною інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до 
Положення); 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному 
окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції 
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календар-
них днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.

Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному кон-
верті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі 
невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання 
претендент до участі в конкурсі не допускається.

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

Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпе-
чення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 
№ 10) до 15.00 03.02.2017 (включно).

конкурс відбудеться 09.02.2017 о 10.00 у рв фдму по Запорізькій об-
ласті за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. перемоги, 50, каб. № 35.

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: районна водогрійна котельня у складі: основне «літ. 

«А» з тамбурами літ. «а», «а1», загальною площею 2 392,8 м2; насосна літ. «Б», за-
гальною площею 16,2 м2; насосна літ. «В», загальною площею 16,3 м2; насосна літ. 
«Г», загальною площею 15,7 м2; операторська літ. «Д», загальною площею 202,2 м2; 
диспетчерська літ. «Е», загальною площею 171,2 м2; замощення № I; замощення № II; 
бордюр № 1; паркан № 2; світова опора № 3, 6 шт.; ємкість № 4, 2 шт.; люк № 5, 7 шт.; 
розван. залізн. майд. № III; труба № IV, 2 шт.; козирок до літ. «Д»; козирок до літ. «Д»; 
козирок до літ. «Е»; ємкість № 6, 2 шт.; ємкість № 7; об’єкти інженерної інфраструктури: 
котельна установка та допоміжне устаткування, інв. № 2002210013/23; позамайданчи-
ковий газопровід, інв. № 3008710013/26; зовнішнє освітлення, інв. № 3008810013/27; 
загальномайданчикові мережі теплопневмохолодпостач, інв. № 3009110013/28; 
загальномайданчикові мережі дощової каналізації, інв. № 3009810013/24; загальні 
електромережі, інв. № 3001210013/25. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька 
обл., м. Бердянськ, вул. Халтуріна, 53в. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ТОВ «Уні-
версальна логістична компанія 2013» (код за ЄДРПОУ 38949740);

трансформатор ТС ЗМ-100, інв. № 20015; трансформатор ТС ЗМ-100, інв. 
№ 20016; трансформатор ТС ЗМ-100, інв. № 20017; конденсаторна установка 
УК-5, інв. № 20003; конденсаторна установка УК-5, інв. № 20004. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична (стара на-
зва – Єгорова), 1. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ПАТ «Завод «Прилив» (код 
за ЄДРПОУ 14311459).

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: zaporizhia@spfu.gov.ua. За-
мовник 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): 31.01.2017.

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

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 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 оціночної 
діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката 
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна 
України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному 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 наяв-
ності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо 

практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо 
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна (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 конвер-
ті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних 
з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного 
подання претендент до участі в конкурсі не допускається. Місцезнаходження кон-
курсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 22, 
каб. № 16. Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпе-
чення та контролю виконавської дисципліни Регіонального відділення ФДМУ по 
Запорізькій області (каб. № 10) до 15.00 03.02.2017 (включно).

конкурс відбудеться 09.02.2017 о 10.00 у рв фдму по Запорізькій об-
ласті за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. перемоги, 50, каб. № 35.

івано-франківська область
інформація 

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

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

ного підприємства «інін», що орендується підприємством «ІНІН» Всеукраїнської 
організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України», за адресою: 76014, 
м. Івано-Франківськ, вул. Височана, 18 (з визначенням державної частки та част-
ки орендаря). Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні. Основні 
види продукції (послуг), що виробляються, – виробництво паперових канцеляр-
ських виробів, брошурувально-палітурна діяльність. Кількість об’єктів необоротних 
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівни-
цтва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – до складу 
ЄМК входять: 65 од. основних засобів, у тому числі 2 транспортних засоби, 27 од. 
необоротних активів (бібліотечний фонд) та майно орендаря: 29 од. основних за-
собів, малоцінні необоротні матеріальні активи. Об’єкти нерухомості та земельні 
ділянки відсутні. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів – 233,0 
тис. грн станом на 31.10.2016. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю 
(так/ні): ні. Дата оцінки: 31.01.2017.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; 2) пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, 

калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання 
послуг з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; 3) доку-
ментів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою 
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до на-
дання послуг з оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою 
формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).

Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати 20 кален-
дарних днів.

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

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

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

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

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

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

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

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

луганська область
інформація 

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

до проведення оцінки об’єкта оренди
� Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення 

площею 79,2 м2 підтрибунного приміщення стадіону (інв. № 10310006).  Міс-
цезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Горького, 2. Балансоутриму-
вач: Рубіжанський професійний хіміко-технологічний ліцей. Мета оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017. Платник: Заклад об’єднання громадян 
«Рубіжанська міська комплексна дитячо-юнацька спортивна кола «Зеніт» Луганського 
обласного фізкультурно-спортивного товариства «Спартак».

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 формою.

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 
нерухомого майна – не більше 5 днів).

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

конкурс відбудеться 9 лютого 2017 р. о 10.00 в рв фдму по луганській 
області за адресою: 93404, луганська обл., м. сєверодонецьк, бульв. 
дружби народів, 32а.

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

львівська область
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина даху навчального корпусу № 1 загаль-

ною площею 20,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Під Голо-
ском, 19. Балансоутримувач: Українська академія друкарства. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Під Голоском, 19. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016 (орієнтовно). Платник робіт 
з оцінки – ТОВ «лайфселл».

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина технічного поверху навчального корпу-
су № 2 загальною площею 30,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, 
вул. Підвальна, 17. Балансоутримувач: Українська академія друкарства. Мета про-
ведення 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 кон-
курсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині 
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудин-
кової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Підвальна, 
17. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ТОВ «лайфселл».

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина металоконструкції башти на території 
майданчика № 2 об’єкта трлк-1 загальною площею 19,0 м2. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Рудківці, вул. Польова, 1. 
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Балансоутримувач: Регіональний структурний підрозділ «Київцентраеро» Держав-
ного підприємства обслуговування повітряного руху України. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Рудківці, 
вул. Польова, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «лайфселл».

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 1 загаль-
ною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Балансоутримувач: Головне управління 
статистики у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначен-
ня вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державно-
го майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір зе-
мельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди 
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування 
земельної ділянки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна): 31.12.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП 
Ковальчук Лариса Василівна.

� 5. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загальною пло-
щею 4,0 м2 (2 частини по 2,0 м2) на першому та третьому поверхах будівлі 
під літ. «б-З» – новий аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, 
вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені 
Данила Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Те-
лефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). 
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділян-
ки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням 
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ді-
лянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.12.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Жаровська Любов 
Миколаївна.

� 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 47 загальною пло-
щею 18,2 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Володимира Великого, 54. Балансоутримувач: Служ-
ба автомобільних доріг у Львівській області. 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 дер-
жавного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір 
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди 
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування 
земельної ділянки: м. Львів, вул. Володимира Великого, 54. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – 
ТзОВ «Автомагістраль-Південь».

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до 
нього (лист ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450) рекомендована максимальна 
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІІ – ІІІ кварталах 2016 року та 
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 080,00 
грн для нежитлових приміщень, майданчиків, технічних приміщень, дахів та неру-
хомого майна для встановлення передавальних пристроїв.

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 подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та до-
датках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента 
подаються за 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) 
255-41-71; 261-62-04.

сумська область
інформація 

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

� 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 16,2 м2 
(балансоутримувач – Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної 
державної адміністрації). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Пер-
шотравнева, 29. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017. Замовник робіт з 
оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – 
ТОВ «СПЕЦ АГРО 2014».

� 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-
щею 238,7 м2 (балансоутримувач – Сумський будівельний коледж). Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Петропавлівська, 108. Мета проведення не-
залежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна) – 31.01.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ 
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Попенака Г. І.

� 3. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-
щею 98,0 м2 (балансоутримувач – Державне підприємство спиртової та лікеро-
горілчаної промисловості «Укрспирт»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська 
обл., Конотопський р-н, смт Дубов’язівка, вул. П. Лусти, 38. Мета проведення не-
залежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна) – 31.01.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ 
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «Основа КБМ».

� 4. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною 
площею 30,2 м2, а саме: 1) нежитлове приміщення площею 14,3 м2; 2) нежитло-
ве приміщення площею 15,9 м2 (балансоутримувач – Маловисторопський коледж 
ім. П. С. Рибалка Сумського національного аграрного університету). Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки 1): Сумська обл., Лебединський р-н, с. Малий Вистороп, 
вул. П. С. Рибалка, 1; місцезнаходження об’єкта оцінки 2): Сумська обл., Лебедин-
ський р-н, с. Малий Вистороп, вул. П. С. Рибалка, 1/4. Мета проведення незалежної 
оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 31.01.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сум-
ській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Корж О. В.

� 5. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-
щею 2,0 м2 (балансоутримувач – Роменський коледж Державного вищого на-
вчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима 
Гетьмана»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Ромни, вул. Ма-
яковського, 72. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору 
оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017. Замов-
ник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки 
об’єкта – ПАТ АКБ «Індустріалбанк».

� 6. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів, а саме: 1) 
нежитлове приміщення площею 15,06 м2; 2) ділянка даху площею 12,0 м2 
(балансоутримувач – Казенне підприємство Шосткинський казенний завод «Зірка»). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Шостка, вул. Леніна, 40. Мета 
проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ 
ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПрАТ «МТС Україна».

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

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 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 надання послуг 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 до конкурсної комісії разом із супровід-
ним листом.

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

Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки майна – 2 080,00 грн.

Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. 
Телефон для довідок (0542) 36-23-87.

конкурс відбудеться 8 лютого 2017 року о 10.00 за адресою: м. суми, 
вул. харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.

Кінцевий термін подання конкурсної документації – 2 лютого 2017 року 
(включно).

тернопільська область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єкта
� Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставу Заложці № 5, інвен-

тарний номер 330, реєстровий номер 25592421.79.ааежаж614, площею 
183,06 га смт Залізці Зборівського району тернопільської області, водо-
забірна споруда, інвентарний номер 341, реєстровий номер 25592421.79.
ааежаж570, підводна споруда, інвентарний номер 342, реєстровий номер 
25592421.79.ааежаж599, що перебувають на балансі Державного підприєм-
ства «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки: за межами населеного пункту 
Зборівського району Тернопільської області. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в орен-
ду. Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних від-
носин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами 
держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника кон-
курсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з 
оцінки: ФОП Вальчук Віталій Миколайович. Балансова залишкова вартість об’єкта 
оцінки станом на 24.03.2016: – 0,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): – 31.01.2017.

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

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

Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну доку-
ментацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті слід 
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити 
назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної 
діяльності, який подає заяву), а саме:

1) заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 
встановленою формою; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформацію про претендента (додаток 4 
до Положення); письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре-
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку 
майна, завірені їх особистими підписами та печаткою претендента; 2) документи 
щодо практичного досвіду претендента та оцінювачів з виконання робіт з оцінки 
та інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 
2 до Положення); копії висновків про вартість майна або витягів із звітів, підпи-
саних оцінювачами, що будуть залучені до виконання робіт з оцінки, завірених 
печаткою претендента. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки 1 є нерухоме 
майно – інженерні споруди (гідротехнічні споруди, дамби); 3) конкурсну про-
позицію претендента, яка подається в запечатаному окремому конверті і має 
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з 
виконанням робіт, а також строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 ка-
лендарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково 
зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що спла-
чуються претендентом згідно із законодавством. До розгляду прийматимуться 
конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг з оцінки майна яких не пере-
вищує 3 200,00 грн.

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

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль, 
вул. Танцорова, 11, каб. 504.

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

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

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

харківська область
інформація 

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

№ 
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходжен-
ня (індекс, адреса), балансоутримувач (назва, код за 

ЄДРПОУ, контактний телефон) 
Дата оцінки Мета проведен-

ня оцінки

Інформація 
про замовни-
ка/платника

1 Нежитлові приміщення – гараж (інв. № 011000002, літ. 
«В») площею 74,8 м2; сарай (інв. № 01100003, літ. «О») 
площею 37,2 м2; сарай (інв. № 010003, літ. «П») площею 
58,4 м2; обробна (інв. № 01100006, літ. «Р») площею 
31,9 м2; споруда для води (інв. № 01100006, літ. «С») пло-
щею 7,0 м2 у комплексі будівель і споруд № 1, загальною 
площею 201,9 м2 за адресою: Харківська обл., Печенізь-
кий р-н, комплекс будівель і споруд № 1, що перебуває 
на балансі Державного підприємства «Чугуєво-Бабчанське 
лісове господарство», 993069, тел. (057-46) 9-30-90

28.02.2017 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди

ТОВ «СВЯТО-
БОР»

2 Частина нежитлового приміщення напівпідва-
лу 5-поверхової будівлі навчального корпусу (інв. 
№ 10314094, літ. «А-5») загальною площею 2,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 18/20, що перебу-
ває на балансі Харківського радіотехнічного технікуму, 
21188157, тел. 704-16-98

01.02.2017 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди

ПАТ «Банк 
«Грант»

3 Нежитлове приміщення на другому поверсі 
4-поверхового учбового корпусу № 3 (інв. № 1030021) 
загальною площею 4,0 м2 за адресою: Харківська обл., 
Харківський р-н, п/в «Комуніст – 1», учбове містечко 
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що перебуває на балансі 
Харківського національного аграрного університету ім. 
В. В. Докучаєва, 00493764, тел. 709-03-10

23.12.2016 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди

ФОП Карацю-
ба М. В.

4 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 1-39 на 
1-му поверсі 9-поверхового гуртожитку № 2 загальною 
площею 11,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Тимурівців, 
9а, що перебуває на балансі Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут», 
02071180, тел. (057) 707-66-00, 707-66-01

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в 
оренду

ФОП Ле-
сик Д. О.

5 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 1-20 на 
1-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 14 загаль-
ною площею 9,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бал-
канська, 19, що перебуває на балансі Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут», 02071180, тел. (057) 707-66-00, 707-66-01

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в 
оренду

ФОП Ле-
сик Д. О.

6 Частина нежитлового приміщення № 15 на 2-му поверсі 
9-поверхового адміністративного будинку загальною 
площею 25,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 8, 
що перебуває на балансі Головного управління Держав-
ної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській 
області, 38631015, тел. (057) 700-11-20, 700-41-44

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в 
оренду

ФОП Петрен-
ко С. В.

7 Стовп – 1 шт., частина бетонної площадки (фундамент) 
площею 16,7 м2 та контейнер зовнішньою площею 
15,5 м2, загальною площею 32,2 м2 за адресою: Хар-
ківська обл., Ізюмський р-н, м. Ізюм, пров. Алмазний, 
1а, 38631015, тел. (057) 700-11-20, 700-41-44

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в 
оренду

ПрАТ «МТС 
Україна»

8 Нежитлові приміщення – кімн. № 6,22 та частина кімн. 
№ 18 (S = 53,6 м2) на 1-му поверсі 2-поверхової будів-
лі майстерні учбового корпусу № 2 загальною площею 
111,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Владислава Зу-
бенка, 37, що перебуває на балансі ДПТНЗ «ЦПТО № 3 
м. Харкова», 02547910, тел. (057) 264-77-75, 69-52-41

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в 
оренду

ПП ВКФ 
«СВІТ ВІ-
ТРИН»

9 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 1-35 на 
1-му поверсі одноповерхової адміністративної будівлі 
загальною площею 16,0 м2 за адресою: Харківська 
обл., м. Люботин, вул. Слобожанська, 5, що перебуває 
на балансі Управління Державної казначейської служби 
України у м. Люботині Харківської області, 38008949, 
тел. (057) 741-13-51, 741-18-09

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в 
оренду

ФОП Ломакі-
на М. О.

10 Нежитлові приміщення (інв. № 23) на першому поверсі 
площею 100,0 м2 у частині нежитлового приміщення 
№ 18; навіси площею 228,8 м2: 1) навіс ресивера пові-
тря (літ. Б29) площею 14,0 м2; 2) навіс вуглекислотної 
ділянки (літ. Б32) площею 77,5 м2; 3) навіс ресивера 
повітря та градирні (літ. Б33) площею 39,8 м2; 4) навіс 
для трансформатора (літ. О’1) площею 32,1 м2; 5) навіс 
для трансформатора (літ. П’1) площею 35,0 м2; 6) навіс 
градирні (літ. Н’4) площею 30,4 м2, загальною площею 
328,8 м2 за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, мкр-н 
Авіатор, 162, що перебуває на балансі Державного під-
приємства «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» 

На дату, ви-
значену орен-

додавцем

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

 

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

підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у кален-
дарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного 
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо до-
свіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про 
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки), строк виконання 
робіт, який повинен становити не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого 
майна (після отримання в повному обсязі необхідної документації та інформації 
про об’єкт оцінки).

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці ви-
міру – календарних днях.

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

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

конкурс відбудеться у рв фдму по харківській області за адресою: 
м. харків, театральний майдан, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після 
опублікування цієї інформації.

Тел. для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області 

за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири ро-
бочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

херсонська область, арк  
та м. севастополь

інформація 
рв фдму в херсонській області, арк та м. севастополі про оголошення 

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

� 1. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 85,4 м2 
на першому поверсі будівлі гуртожитку № 1, що перебуває на балансі ВСП «Но-
вокаховський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету», 
за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Дзержинського, 19. Замовник: 
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Шматко Ігор 
Леонідович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована 
дата оцінки: 31.01.2017.

�  2. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 
14,5 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової адміністративної будівлі  
(реєстровий номер 38516786.314.ааадее315) за адресою: м. Херсон, 
вул. І. Кулика, 143а, що перебуває на балансі Державної фіскальної служби Укра-
їни. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: 
Філія ДП «СВЦ» у Херсонській області. Мета проведення незалежної оцінки – ви-
значення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні до-
говору оренди. Запланована дата оцінки: 31.01.2017.

Звіти про оцінку мають бути прошиті (прошнуровані), пронумеровані, скріпле-
ні підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, 
що проводив оцінку.

З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкур-
сів, максимальна ціна надання послуг з оцінки приміщень, нерухомого майна для 
встановлення передавальних пристроїв, яку може бути запропоновано учасником 
конкурсу у конкурсній пропозиції, становить не більше ніж 2 080,00 грн.

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

заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за вста-
новленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим 
пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта 
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з дер-
жавною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформа-
цію про претендента (додаток 4); пропозиції 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 (не більше 5 днів для об’єктів 
оренди); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із 
заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть за-
лучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної 
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земель-
ної ділянки) (додаток 2).

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

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

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

конкурс відбудеться в рв фдму в херсонській області, арк та м. се-
вастополі за адресою: м. херсон, просп. ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 
через 14 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок 
(0552) 22-44-44.

Чернігівська область
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 5,0 м2 на пер-

шому поверсі адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Регіональний сервісний центр МВС України в Чернігівській області. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Індустріальна, 6. Платник 
робіт з оцінки – ПАТ «Полікомбанк».

�  2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 32,26 м2 
першого поверху триповерхової будівлі. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 4а. Платник робіт з 
оцінки – Чернігівський обласний педагогічний ліцей обдарованої сільської молоді 
Чернігівської обласної ради.

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 175,25 м2 на 
другому поверсі будівлі виробничо-лабораторного корпусу. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Деснянське басейне управління водних ресур-
сів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Бєлова, 11. Платник робіт 
з оцінки – ГС «Добро та сила».

� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 114,25 м2 на 
другому поверсі будівлі виробничо-лабораторного корпусу. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Деснянське басейне управління водних ресур-
сів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Бєлова, 11. Платник робіт 
з оцінки – Благодійна організація «Місцевий благодійний фонд «Свято-Троїцька 
спадщина».

� 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною 
площею 9,4 м2 студентського клубу «перемога». Найменування балансоутри-
мувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний університет. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Рокосовського, 2а. Платник робіт 
з оцінки – ФОП Шуст К. М.

Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чер-
нігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс 
замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу: 
ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості 
для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Максимальна 
вартість послуг – 2 080,00 грн.

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

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

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

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

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

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

Продовження рубрики на стор. 7
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Продовження таблиці

огоЛоШЕННЯ про НаМір пЕрЕдати дЕржавНЕ МаЙНо в орЕНду

департамент орендних відносин, т. 200-34-39
департамент орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а

волинська область
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

України
02359662, Головне управління статистики у Волинській області, 43025, 
м. Луцьк, вул. Шопена, 12, тел. (0332) 785671

Частина адміністративної 
будівлі «А-9» 

02359662.1. АААДЕЕ767 43025, Волинська обл., м. Луцьк, 
вул. Шопена, 12

14,7 74 617,00 2 роки 364 дні Діяльність у сфері права

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. 807,808, рв фдму по волинській області.  
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди від-
повідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

донецька область
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державна казначейська 
служба України

37894853, Управління Державної казначейської служби України у м. Красному Лимані Донецької області, 
84401, Донецька обл., м. Лиман, вул. Пушкіна, 12б, тел. (061) 4-13-95

Нежитлові вбудовані при-
міщення будівлі гаража

37894853.1.АААГБГ624 Донецька обл., м. Лиман, 
вул. Пушкіна, 12б

31,6 51 350,00 2 роки 360 днів Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслу говування 
та ремонт транспортних засобів 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. харків, майдан театральний, 1, рв фдму по донецькій області. Заяви подаються в окремому 
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місця знаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини 
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди
мета вико-
ристання

1 Державна фіскальна 
служба України

39292197, Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні) Державної податкової інспекції у Тячівському районі 
Головного управління ДФС у Закарпатській області (39594069), м. Тячів, вул. Армійська, 2, тел. (03134) 3-27-42

Частина вбудованого приміщення (поз. 40) 
на першому поверсі адмінбудинку літ. А

– Закарпатська обл., м. Тя-
чів, вул. Армійська, 2

2,0 11 545,00 2 роки 11 місяців Розміщення 
банкомата

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: 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 від-
повідно 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’єкти державної власності, 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 згідно з неза-
лежною оцінкою без 
урахування ПДВ, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Міністерство освіти і науки 
України

04543387, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

Частина приміщення у фойє навчального кор-
пусу № 1

04543387.1.ИГЯКЧБ001 Київська обл., м. Переяслав-Хмель-
ницький, вул. Сухомлинського, 30

1,0 4 517,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення інформаційно-платіжного термінала

2 Міністерство аграрної політи-
ки та продовольства України

37199618, ДП «Укрспирт» Металевий майданчик площею 4,0 м2 та майдан-
чик площею 12,0 м2 димової труби (інв. № 143) 

– Київська обл., Сквирський р-н, 
с. Тхорівка, вул. Сквирська, 42

16,0 263 300,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які нада-
ють послуги рухомого (мобільного) зв’язку

3 Державна служба геології 
та надр України

20579284, Пошуково-зйомочна експедиція № 60 КП 
«Кіровгеологія» 

Нежитлове приміщення будівлі автоцеху (інв. 
№ 10300059) 

– Київська обл., м. Бровари, вул. О. 
Білана, 1

310,0 904 600,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення об’єкта із зберігання (відстою) машинно-тракторної техніки та 
запчастин (без права розміщення майстерні, що здійснює технічне обслу-
говування та ремонт автомобілів)

Заяви про оренду зазначених об’єктів 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 біль-
ше заяв на один 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».

львівська область
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

02071010, НУ «Львівська політехніка», 79013, м. Львів, вул. С. Бан-
дери, 12, тел. 258-26-80

Вбудовані нежитлові приміщення: на першому 
поверсі у вестибулі – 6,0 м2 та на четвертому по-
версі – 66,0 м2 в будівлі навчального корпусу № 4 

02071010.5.ЦЛЯЮСЕ044 м. Львів, вул. Митрополита 
Андрея, 5

72,0 1 173 000,00  
станом на 31.10.2016

1 рік 6,0 м2 – розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих 
товарів, крім товарів підакцизної групи; 66,0 м2 – розміщення буфету, що 
не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі

2 Державна фіскаль-
на служба України

39507175, Державна фіскальна служба України (в оперативному 
управлінні Дрогобицької об’єднаної державної податкової інспекції 
ГУ ДФС у Львівській області), 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, 
вул.Шевченка, 9, тел. (03244) 1-00-36

Нежитлові приміщення № 4, 7, 8 на першому 
поверсі будівлі

39292197.239.АААДЕД878 Львівська обл., 
м.Трускавець, пл. В. Чор-
новола, 2

89,5 939 513,94  
станом на 31.10.2016

2 роки 364 дні Розміщення органу місцевого самоврядування

3 Міністерство освіти 
і науки України

02125438, Дрогобицький державний педагогічний університет 
імені Івана Франка, 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Івана 
Франка, 24, тел.: (03244) 3-88-75, 3-30-75

Частина нежитлового приміщення на першому по-
версі будівлі навчального корпусу № 8

02125438.1.ХОСККС033 Львівська обл., м. Дрого-
бич, вул. Лесі Українки, 46

1,0 9 900,00  
станом на 31.10.2016

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари 
(кавовий автомат)

4 Міністерство освіти 
і науки України

02071010, НУ «Львівська політехніка», 79013, м. Львів, вул. С. 
Бандери,12, тел.(032) 237-49-93 

Частина вбудованого нежитлового приміщення на 
першому поверсі навчального корпусу № 19 НУ 
«Львівська політехніка»

02071010.5.ЦЛЯЮСЕ060 м. Львів, вул. Князя 
Романа,1-3

3,0 53 540,00  
станом на 31.10.2016

1 рік Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг 
із ксерокопіювання документів

5 Міністерство освіти 
і науки України

02071010, Національний університет «Львівська політехніка», 
79013, м. Львів-13, вул. С. Бандери,12, тел. (032) 258-26-80

Вбудоване нежитлове приміщення на 3-му повер-
сі гуртожитку № 1 

02071010.5.ЦЛЯЮСЕ002 м. Львів, вул. Бой-
Желенського,14

5,0 67 100,00  
станом на 31.10.2016

6 місяців Розміщення пральних автоматів

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. львів, вул. січових стрільців, 3, рв фдму по львівській області. Заяви подаються 
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до 
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

миколаївська область
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

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

1 Міністерство юс-
тиції України

34889877, Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській 
області, м. Миколаїв, вул. 8 Березня, 107, тел. (0512) 47-41-28

Нежитлове приміщення першого 
поверху адміністративної будівлі

34889877.1.ВБЯСНФ015 вул. Центральна, 58, смт Березанка, 
Миколаївська обл.

 49,14 71 600,00 1 рік Розміщення офіса для здійснення 
діяльності у сфері права

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: м. миколаїв, вул. Чкалова, 20, рв фдму по миколаївській області 
(6-й поверх, кімн. 37-38) та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел.: (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження 
об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

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 неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфра-
структури України

01125672, Державне підприємство «Морський торговельний порт «Чорноморськ», 
68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Праці, 6

Нежитлові приміщення першого поверху адміністратив-
ної будівлі

01125672.3.РАЯИЮК1244 м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, 
вул. Північна, 4

13,1 155 005,00 2 роки 11 місяців Розміщення фінансової 
установи 

2 Міністерство оборони 
України

07884611, Державне підприємство «Одеський проектний інститут», 65058, м. Одеса, 
вул. Армійська, 18

Приміщення цокольного поверху п’ятиповерхової адміні-
стративної будівлі 

07884611.1.ААААЕЖ450 м. Одеса, вул. Армійська, 18 90,4 668 146,00 2 роки 11 місяців Офіс

3 Міністерство оборони 
України

35123222, Філія «Одеське управління військової торгівлі», 65063, м. Одеса, вул. Армій-
ська, 10а 

Нежитлові приміщення № 1, 2, 22 в одноповерховій будівлі 
магазину «Промтоварний» (літ. А-А1 )

33689922.32.АААЖЛБ520 Одеська обл., Лиманський р-н, смт Чор-
номорське, вул. Гвардійська, 36/50

109,9 934 150,00 2 роки 11 місяців Розміщення фінансової 
установи

4 Міністерство інфра-
структури України

04704790, Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний», 65481, 
Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13 

Виділена частина холу першого поверху амінбудівлі 04704790.1.АААИБЕ 259 Одеська обл., м. Южне, вул. Бере-
гова, 13 

2,0 36 417,00 1 рік Розміщення банкомата

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, рв фдму по одеській області. Заяви пода-
ються 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».

полтавська область
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по полтавській 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’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 інфраструктури України 21061678, ПД УДППЗ «Укрпошта», вул. 1100-річчя Полтави, 2, м. Полтава, 36000, 

тел. (05322) 7-34-23
Нежитлове приміщення 21560045.1700.АААЖЕЖ131 просп. Вавілова, 5, м. Полтава 165,5 333 100,00 1 рік Салон краси

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. полтава, вул. небесної сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому кон-
верті 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».

рівненська область
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалежною 
оцінкою, грн

максимально можливий 
строк оренди мета використання

1 Міністерство енергетики та вугіль-
ної промисловості України

05425046, ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», 
34400, Рівненська обл., м. Вараш, тел. (03636) 64-1-74

Господарський корпус (частина даху площею 12,0 м2) 
реабілітаційно-оздоровчого комплексу «Біле озеро»

24584661.339.ПШТДПЮ1209 Рівненська обл., Володимирецький р-н, 
с.Рудка, вул. Білоозерська, 1

12,0 43 710,00 2 роки 11 місяців Розміщення обладнання базової станції 
стільникового зв’язку

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. рівне, вул.16 липня, 77, рв фдму по рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з 
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить кон-
курс 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 площею 169,2 м2 адміністративно-службової будівлі 
за адресою: вул. Заводська, 23/2, м. Миколаїв.

Балансоутримувач: Миколаївська філія ДП «Адміністрація морських портів 
України».

Орган управління майном: Міністерство інфраструктури України.
Ринкова вартість майна згідно з висновком про вартість на 30.09.2016 стано-

вить 531 310,00 грн без ПДВ.
стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – грудень 

2016 р. становить 6 844,70 грн без пдв при використанні орендованого майна 
для торгівлі продовольчими, непродовольчими, алкогольними та тютюновими ви-
робами (25,9 м2), складські приміщення (143,3 м2).

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

тання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць 
оренди – грудень 2016 року, яка без урахування ПДВ становить 6 844,70 грн.

2. Внесення орендарем 1 млн грн в об’єкт оренди на умовах невід’ємних поліп-
шень без права на компенсацію з боку держави та/або балансоутримувача.

3. Використання орендованого майна для торгівлі продовольчими, непро-
довольчими, алкогольними та тютюновими виробами (25,9 м2), складські при-
міщення (143,3 м2).

4. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендо-
ване майно до третіх осіб.

5. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців.
6. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа 

місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
7. Внесення завдатку в розмірі не менше 3-місячної орендної плати протягом 

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

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

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

10. Зобов’язання орендаря укласти протягом 15 робочих днів після підписання 
договору оренди з балансоутримувачем договір про відшкодування витрат балан-
соутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг 
орендарю, відшкодування податку на землю.

11. 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.

12. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки 
та публікацію 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:

1. Заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про кон-
курс. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для 
оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відпо-
відно 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.

2. 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, РВ ФДМУ по Миколаївській області, 6-й по-
верх, кімн. 37-38.

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 микола-
ївській області за адресою: м. миколаїв вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, по-
чаток об 11.00.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розта-
шування.

Додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна отримати у відділі оренди 
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).

одеська область
інформація 

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

РВ ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право укладення договору 
оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі Апеляційного 
суду Одеської області, орган управління – Державна судова адміністрація України.

�  Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення першого по-
верху адміністративної будівлі, інв. № 1031000001, реєстровий 
№ 02892913.1.ецфякв113, загальною площею 9,10 м2.

Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Гайдара, 24.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 83 500,00 грн (вісімдесят три 

тисячі п’ятсот грн 00 коп.) (без ПДВ).
стартова орендна плата за базовий місяць – 1 391,67 грн (одна тисяча 

триста дев’яносто одна грн 67 коп.) (без пдв).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використан-

ня об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: 
розміщення офіса адвоката (розміщення суб’єкта господарювання, що провадить 
діяльність у сфері права); строк оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців; своє-
часне і в повному обсязі внесення орендної плати до державного бюджету та балан-
соутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням 
індексу інфляції), надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю; 
належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; 
забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і 
псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди 
протягом 15 днів з моменту укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його 
вартість за звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, 
визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування 
таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим; укладення з балан-
соутримувачем договір на утримання орендованого майна та надання комунальних 
послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю протягом 15 робочих днів з дати 
укладення договору; зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання до-
говору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому 
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зно-
су, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати 
(повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; у разі припинення або розі-
рвання договору оренди поліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок влас-
них коштів, які можна відокремити від майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю 
орендаря, а поліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів як 
з дозволу, так і без дозволу орендодавця, які неможливо відокремити від майна 
без заподіяння йому шкоди, є державною власністю і компенсації не підлягають; 
заборона суборенди та приватизації; компенсація переможцем конкурсу витрат на 
здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для ви-
значення стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про 
переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний підписати договір оренди 
з орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту його отримання, а у разі його 
відмови від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди 
укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання пропо-
зицій по орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї 
останньої пропозиції орендної плати.

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

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; 

відомості про претендента; пропозиції щодо виконання умов конкурсу крім роз-
міру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом в день 
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

відомості про претендента для юридичної особи: документи, що посвідчують 
повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії уста-
новчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати 
претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній 
звітний період; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено 
справу про банкрутство;

відомості про претендента для фізичної особи: копію документа, що посвід-
чує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином 
копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підпри-
ємців; завірену належним чином копію свідоцтва про право заняття адвокатською 
діяльністю; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта 
малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в 
інформації про конкурс, та чинному законодавству.

Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали 
претендентів подаються до регіонального відділення у конвертах з написом «На 
конкурс» з відбитком печатки претендента.

Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування ін-
формації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113, 
щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.

Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про оренду і про-
позицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу) – не більше ніж 
за три робочих дні до дати проведення конкурсу, до 16.00.

Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи претен-
дентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший/
базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому за-
сіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних 
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку 
проведення конкурсу.

конкурс буде проведено на 21-й календарний день після опублікуван-
ня цієї інформації в газеті «відомості приватизації» о 10.00 у рв фдму по 
одеській області за адресою: м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, 5-й 
поверх, кімн. 503.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розта-
шування.

Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській області за 
тел.: 731-40-59, 731-50-38.

підСуМки
інформація 

рв фдму по вінницькій області про підсумки конкурсу 
з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати 

за принципом аукціону на право укладення договору оренди  
нерухомого державного майна, що відбувся 18.01.2017

Конкурсною комісією конкурсу на право оренди об’єкта державної власнос-
ті – нежитлового вбудованого приміщення площею 16,8 м2, будівлі виробничо-
господарського призначення, де розташовані органи управління (літ. Д), 
за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, м. Могилів-Подільський, 
пл. Соборна, 7 (реєстровий номер майна за даними Єдиного реєстру об’єктів 
державної власності 39292197.10.НХКЕГЖ001), що перебуває на балансі Дер-
жавної фіскальної служби України та оперативному управлінні (користуванні) 
Вінницької митниці ДФС, переможцем визнано товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Далет Брок».

інформація 
рв фдму по київській області про підсумки конкурсу  

на право оренди нерухомого державного майна

Інформація про об’єкт оренди Балансоутри-
мувач

Суб’єкт господарю-
вання – переможець 

конкурсу на право 
оренди державного 
майна (ідент. код)

Гідротехнічні споруди: ставу літній «Маточний» (інв. № 228), ставу 
нагульний № 1 (інв. № 224), ставу нагульний № 1-а (інв. № 225), 
ставу нагульний № 1-б (інв. № 226), ставу нагульний № 2 (інв. 
№ 223), ставу нагульний № 3 (інв. 222), ставу нагульний № 4 
(інв. 221), ставу нагульний № 5 (інв. № 220), ставу зимувальний 
(інв. № 711), ставу зимувальний (інв. № 712), ставу зимувальний 
(інв. № 713), ставу зимувальний (інв. № 705), ставу зимувальний 
(інв. № 706), ставу зимувальний (інв. № 707), ставу зимувальний 
(інв. № 708), ставу зимувальний (інв. № 709), ставу зимувальний 
(інв. № 710), ставу нагульний № 5а (інв. № 227), ставу нагульний 
№ 6 (інв. № 219), ставу нагульний «Глибічок» (інв. № 217), ставу 
нагульний «Русловий» (інв. № 216), ставу риборозплідника «Вер-
нигорщина» (інв. № 714), ставу риборозплідника «Вернигорщина» 
(інв. № 714), ставу риборозплідника «Вернигорщина» (інв. № 714), 
ставу риборозплідника «Вернигорщина» (інв. № 714), ставу рибо-
розплідника «Вернигорщина» (інв. № 714), ставу риборозплідника 
№ 1 (інв. № 230), ставу риборозплідника № 2 (інв. № 231), ставу 
риборозплідника № 3 (інв. № 232), ставу нерестовий (інв. № 687), 
ставу нерестовий (інв. № 688), ставу нерестовий (інв. № 689), 
ставу нерестовий (інв. № 690), ставу нерестовий (інв. № 691), 
ставу нерестовий (інв. № 692), ставу нерестовий (інв. № 693), 
ставу нерестовий (інв. № 694), ставу нерестовий (інв. № 695), 
ставу нерестовий (інв. № 696), ставу нерестовий (інв. № 697), ставу 
нерестовий (інв. № 698), ставу нерестовий (інв. № 699), ставу 
нерестовий (інв. № 700), ставу нерестовий (інв. № 701), ставу 
нерестовий (інв. № 702), ставу нерестовий (інв. № 703), ставу не-
рестовий (інв. № 704), ставу нагульний «Северинівка» (інв. № 218), 
ставу риборозплідника «Северинівка» (інв. № 229) за адресою: 
Київська обл., Таращанський р-н, м. Тараща, с. Кирдани, с. Севе-
ринівка, с. Степок

ДП «Укрриба» ПрАТ «ТАРАЩА-
ПЛЕМ СІЛЬ РИБ ГОСП» 
(30228338)

інформація 
рв фдму по м. києву про підсумки конкурсу на право  

оренди нерухомого державного майна
За результатами конкурсів з використанням відкритості пропонування розміру 

орендної плати за принципом аукціону:
проведений 11.01.2017, на право укладення договору оренди державного не-

рухомого майна – частини нежитлового приміщення третього поверху та підвалу 
загальною площею 22,27 м2 за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 1, що перебу-
ває на балансі Національного університету фізичного виховання та спорту України, 
конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з фізичною осо-
бою – підприємцем Нестеренко А. А.

проведений 10.01.2017, на право укладення договору оренди державного неру-
хомого майна – на першому поверсі будівлі загальною площею 85,3 м2 за адресою: 
м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, що перебуває на балансі Державної регуляторної 
служби України, конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди 
із ТОВ «СЕРВІСГРАД»;

проведений 18.01.2017, на право укладення договору оренди державного не-
рухомого майна на першому поверсі гуртожитку № 1 загальною площею 1,0 м2, 
що перебуває на балансі Київського національного університету будівництва і 
архітектури, за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 6 конкурсною комісі-
єю прийнято рішення укласти договір оренди з фізичною особою – підприємцем 
Богдановим Георгієм Костянтиновичем;

проведений 10.01.2016, на право укладення договору оренди державного неру-
хомого майна – нежитлового приміщення загальною площею 388,4 м2 за адресою: 
м. Київ, вул. Фізкультури, 1, що перебуває на балансі Національного університе-
ту фізичного виховання і спорту України, конкурсною комісією прийнято рішення 
укласти договір оренди з ТОВ «Вестком Юкрейн»;

проведений 16.01.2016, на право укладення договору оренди державного не-
рухомого майна – нежитлового приміщення на першому поверсі адміністративної 
будівлі (каб. 107) загальною площею 54,6 м2 за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 
13а, що перебуває на балансі Українського науково-практичного центру ендокрин-
ної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканини Міністерства охорони 
здоров’я України, конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди 
з ТОВ «Справедливі справи».

сумська область
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по сумській 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 незалежною 

оцінкою, грн
максимально можливий строк 

оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

05408289, Сумський державний університет, 40007, м. Суми, 
вул. Римсь кого-Корсакова, 2, тел. (0542) 78-74-22

Група інвентарних об’єктів 
в кількості 7 одиниць

– м. Суми, вул. Соборна, 39; вул. Петропавлівська, 57, 59; 
вул. Санаторна, 32; вул. Римського-Корсакова, 2

14,0 
(7 один. по 2,0 м2)

27 150,00  
станом на 30.11.2016

2 роки 364 дні Розміщення торговельних автоматів, що відпускають 
продовольчі товари (кавових автоматів)

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 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».

Черкаська область
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

1 Міністерство освіти 
і науки України

34716922, Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи», 
вул. Андріївська, 1, м. Київ, тел. (044) 462-53-05

Приміщення буфету – вул. Чіковані, 17, м. Черкаси 67,7 220 970,00 1 рік Інше використання майна: заняття з дітьми 
та вивчення іноземних мов

Заяви про оренду із зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після публікації оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси, рв фдму по Черкаській 
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».

відповідно до звернення рв фдму по Черкаській області в оголошенні про намір передати в оренду об’єкти державного майна, опублікованому у газеті «Відомості приватизації» від 23.01.2017 № 5 (1025) на сторінці 5, дані щодо об’єкта № 2  
(приміщення адмінбудівлі, дві кімнати №1-21 та №1- 23 площею 31,93 м2, реєстр. № 02357999.1.АААДЕЖ382, за адресою: пров. Г. Кудрі, 4, м. Кам’янка, Черкаська обл.) слід вважати недійсними.

Чернігівська область
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по Чернігівській 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 можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій

38189181, 4 державний пожежно-рятувальний загін Управління ДСНС України у Чернігівській області, 16600, 
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Студентська, 2, тел.: (04631) 2-54-60, 3-17-43

Частина асфальтового покриття тери-
торії 2142

38189181.1.НВЮЕНК072 Чернігівська обл., м. Ніжин, 
вул. Студентська, 2

4,0 2 033,83 2 роки 11 місяців Розміщення обладнання стільнико-
вого зв’язку 

2 Міністерство освіти і науки 
України

02548788, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Щорське вище професійне училище лісового 
господарство», 15200, Чернігівська обл., м. Сновськ, вул. Бульварна, 5, тел. (04654) 2-18-54

Частина нежитлового приміщення 
в одноповерховій будівлі ангара

– Чернігівська обл., м. Сновськ, 
вул. Бульварна, 8

139,7 76 974,72 1 рік Для ведення деревообробного ви-
робництва 

3 Державна служба статистики 
України

02363072, Головне управління статистики у Чернігівській області, 14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 37, тел.: (0462) 
67-50-27, 67-50-82

Нежитлове приміщення на третьому 
поверсі триповерхової адмінбудівлі

02363072.1.АААДЕЖ440 Чернігівська обл., смт Козе-
лець, вул. Соборності, 14

18,5 33 287,06 2 роки 364 дні Для розміщення відокремленого 
підрозділу громадської організації

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), рв 
фдму по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України 

01388443, ДП «Проектний інститут «Укрметротунельпроект», 01054, м. Київ, 
вул. Воровського, 21, к.1, тел. 484-02-63, факс 484-07-66

Нерухоме майно – нежилі приміщення на 4-му мансард-
ному поверсі будинку 

01388443.1.ХВЮЯШЖ007 м. Київ, вул. Бульварно-
Кудрявська, 21

164,0 2 761 950,00  
станом на 31.10.2016 

2 роки 11 місяців Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн.107, тел. 281-0018 в конверті з написом «Заява про оренду» із за-
значенням 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».
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Продовження додатка

фДму повіДомляє

іНФорМаціЯ про орЕНду віЙСькового МаЙНа
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація 
кев м. Чернівці про проведення конкурсу на право укладення  

договору оренди державного військового майна
Орган управління – Міністерство оборони України.
Балансоутримувач – Квартирно-експлуатаційний відділ м. Чернівці (код за 

ЄДРПОУ 08179180).
� Назва об’єкта оренди та місцезнаходження: нежитлове приміщення № 6 

загальною площею 30,3 м2 на цокольному поверсі будівлі № 65 (навчальний 
корпус) військового містечка № 2 за адресою: Хмельницька обл., м. Кам’янець-
Подільський, вул. Гагаріна, 56.

Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку становить 
44 113,00 грн (сорок чотири тисячі сто тринадцять гривень 00 коп.) без ПДВ.

розмір плати за оренду державного (військового) майна за перший мі-
сяць оренди – жовтень 2016 року при використанні об’єкта з метою розміщення 
їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах, 
орендна ставка – 4 %, визначена відповідно до вимог чинного законодавства і 
становить 147,04 грн (без пдв).

Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати (фіксована 

сума) за використання зазначеного об’єкта порівняно з розміром орендної плати 
за базовий місяць.

2. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа, наступного за 
звітним місяця).

3. Належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призна-
ченням.

4. Строк оренди – до 3 (трьох) років з можливістю продовження терміну дії до-
говору за умови виконання орендарем всіх обов’язків за договором оренди, за на-
явності згоди балансоутримувача та погодження органу, уповноваженого управляти 
об’єктом оренди. Продовження договору у визначеному вище порядку можливе 
за умови якщо інше не буде встановлено законодавством на момент закінчення 
строку дії договору. У разі, якщо на момент продовження договору оренди остан-

ня оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження 
договору оренди провадиться нова оцінка об’єкта оренди.

5. Страхування орендованого майна протягом 1-го місяця з дати укладення дого-
вору оренди на суму, не меншу ніж зазначена в звіті про незалежну оцінку, на користь 
балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6. Дотримання заходів протипожежної безпеки орендованого майна.
7. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору орен-

ди повернути орендодавцю об’єкт оренди у належному стані, не гіршому ніж на 
момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та 
відшкодувати орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної 
або часткової) орендованого майна з вини орендаря.

У разі припинення або розірвання договору поліпшення орендованого майна, 
здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендо-
ваного майна, не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю орендаря, а невід-
окремлювані поліпшення – власністю держави і компенсації не підлягають.

8. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечуються у вигляді 
завдатку у розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць 
оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди.

9. Заборона суборенди та переходу права власності на орендоване майно 
до третіх осіб.

10. Право орендодавця здійснювати контроль за станом, цільовим викорис-
танням об’єкта оренди та виконанням інших умов договору оренди.

11. Компенсація переможцем конкурсу витрат іншого учасника на здійснення 
незалежної оцінки об’єкта оренди, витрат орендодавця на публікації оголошення 
про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ.

12. Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу 
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

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

Відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника 

юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; копію витягу 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; за-
вірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з ура-

хуванням 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 чином 
оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену 
належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприєм-
ництва – фізичної особи – платника єдиного податку; довідку від учасника конкурсу 
про те, що відносно нього не порушено справу про банкрутство.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; комплект відповідних документів, зазначених в ін-

формації про конкурс, які передбачені п. 7.2 Порядку проведення конкурсу на право 
оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906; 
пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція 
стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу.

Учасники повідомляють про засоби зв’язку з ними.
Зазначені документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються 

в запечатаному конверті з написом «На конкурс» із зазначенням найменування та 
місцезнаходження об’єкта оренди, підписаному учасником конкурсу з відбитком 
печатки претендента (за наявності).

Кінцевий термін подання заяв та документів для участі в конкурсі – за 3 робо-
чих дні до дати проведення конкурсу за адресою: 58002, м. Чернівці, вул. Україн-
ська, 43, кімн. 6.

конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної 
плати за принципом аукціону відбудеться об 11.00 через 20 календарних 
днів з наступного дня після дати опублікування інформації про проведення 
конкурсу у газеті «відомості приватизації» за адресою: м. Чернівці, вул. укра-
їнська, 43, кімн. 2.

Допущені для участі у конкурсі учасники або уповноважені особи повинні по-
дати конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/базовий мі-
сяць оренди в запечатаному непрозорому конверті секретарю конкурсної комісії 
в день проведення конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій завершується за 
10 хвилин до початку проведення конкурсу.

Додаткову інформацію можна отримати в КЕВ м. Чернівці за телефоном 
(0372) 52-88-03. 

Продовження таблиці

Додаток 1 
до наказу ФДМУ 

від 20.01.2017 № 71

перелік  
об’єктів груп в, г, е, які підлягають продажу в 2017 році

Код  
за ЄДРПОУ Назва Статутний капітал, грн Державна частка, % Група

00206539 ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД» 798544000 99,567 Г
05766356 ПАТ «СУМИХІМПРОМ» 434686966,5 99,995 Г
22927045 ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» 480229240,4 78,29 Г
22767506 ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» 33637840 70,009 Г
23399393 ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 39660000 70 Г
00131954 АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» * 64135190 65,001 Г
00130926 ВАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» * 44840000 60,248 Г
00130725 ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» * 15272040 50,999 Г
05743160 ВАТ «ОРІАНА» * 806000000 99,999 Г
13655435 ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» 19562800 99,5 Г
00206256 ВАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО ВОЛОКНА» *, ** 18798475 98,285 Г
05762269 ПАТ «ТУРБОАТОМ» 105624130 75,22 Г
00194122 ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ» 155682280 68,0095 Г
05808758 ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД «АВТОНАВАНТАЖУВАЧ» 15288650 57,389 Г
05797977 ВАТ «ОСНАСТКА» * 73705270 50,0055 Г
00220477 ПАТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕ-

ТИЧНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ»
11233804 50 Г

00236062 ПАТ «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ» 114030 30,979 Г
00119681 ВАТ «АВТОЛИВМАШ» * 5159500 25,998 Г
30083966 ПАТ «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ» 62513200 99,912 В
05471158 ПАТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» 43525400 99,99 В
00130820 ПАТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» 25409711 99,928 В
00131771 ПАТ «ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ» 29741562 99,833 В
22800735 ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 37098333 46 В
23293513 ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 44281374 25 В
00131713 ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 152123890 25 В
00131268 ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» 81896468,75 25 В
00131305 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 27091070 25 В
23359034 ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» 59916170 25 В
23269555 ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 127905410 25 В
00130872 ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» 149185800 25 В
23343582 ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» 236443010 25 В
20413052 ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КОРОСТИШІВГАЗ» 8835 22,555 В
00176532 ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «ВУГЛЕГІРСЬКА» ** 7241590 41 В
00176549 ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» ** 8811029 38,25 В
00176472 ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» ** 20776920 38,25 В
01057723 ПАТ «ГАЙВОРОНСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» 9898600 100 В
05397427  ПАТ «БУРКУТЕЦЬ» 1173664 100 В
22794087 ПАТ «СПЕКТР-СМІЛА» 31655000 99,998 В
32133730 ПАТ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СИСТЕМА» 30555100 99,99 В
00177158 ПАТ «УКРЗАХІДВУГЛЕБУД» 11196650 99,667 В
16464888 ПАТ «УКРПАПІРПРОМ» 12405054,25 99,95 В
05533112 ПАТ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» 22494700 99,499 В
22607719 ПАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД «ОРІОН» 25888000 96,129 В
04880239 ПАТ «ДНІПРОМЕТРОБУД» 8379979 95 В
14309988 ПАТ «ЗАКАРПАТСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОАВТОМАТИКА» 5629000 94,534 В
00152448 ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ» 17910986 89,507 В
36376078 ПрАТ «РІТМ» 5606700 51,199 В
14309913 ПАТ «МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ОРІОН» 1441640 50 В
00018201 ПАТ «УКРНАФТОПРОДУКТ» 36652947 50 В
14312499 ПАТ « МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «АМЕТИСТ» 7957700 49,569 В
01036483 ПАТ «ХЕРСОНВОДБУД» 12951800 49,549 В
04762586 ПрАТ «БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН» 12230600 48,994 В
23050348 ПрАТ «ХЛІБОЗАВОД «ЗАЛІЗНИЧНИК» 3208000 48,021 В
35879807 ПАТ «ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ» 305610000 37,578 В
30704866 ПАТ «ВИРОБНИЦТВО «ТЕХНІК» 3214900 28,026 В
02308021 ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСТАРТА» 1280000 26,31 В
14313332 ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» 35652250 25 В
00306650 ВАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ТЕКСТЕРНО» * 48709520 25 В
04685271 ПрАТ «БОРИСПІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОРТНАСІННЄОВОЧ» 4064151 25 В
00412292 ПАТ «ЛУЦЕНКО» 1726893 24,999 В
00486801 ПАТ «ЧЕРВОНИЙ ЧАБАН» 3347350 24,945 В
05777118 ПрАТ «ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ» 6028600 24,72 В
35568570 ПАТ «ІНДУСТРІАЛЬНА СКЛЯНА КОМПАНІЯ» 68346200 23 В
14314682 ПАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» 66458910 21,524 В
05390842 ПАТ «СТРУМОК» 31700 19,82 В
02498091 ПрАТ «ХЕРСОН-ДІПРОМІСТО» 275664 17,997 В

Код  
за ЄДРПОУ Назва Статутний капітал, грн Державна частка, % Група

00710457 ПАТ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕЛЕКЦІЯ-ПЛЕМРЕСУРСИ» 3193551 12,91 В
14310661 ПрАТ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «СПЕКТР-Т» 122000 12,648 В
02574248 ПрАТ «ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «ЧЕРЕМОШ» 48851428,5 9,677 В
02133082 ПАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА – 4» 938580 8,717 В
14314512 ПАТ «ІСКРА» * 708177 8,5787 В
14307512 ПАТ «АРКСІ» 9082085,75 6,839 В
00385661 ПАТ «БРАЇЛІВСЬКЕ» 3941840 6,464 В
05762281 ПАТ «СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІМІНЕРАЛ» 59647000 6,367 В
00218354 ВАТ «ГЕНІЧЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» * 10032963 4,589 В
30058128 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ» 94337411 100 Е
20064284 ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАЦІОНАЛЬНА МЕРЕЖА АУКЦІОННИХ ЦЕНТРІВ» 6616900 100 Е
20077482 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» 43930000 99,659 Е
38983006 ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ» 1468949019,8 51 Е
30370450 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СПЕЦ-

ЕКСІМСТРАХ»
7405886 51 Е

32557330 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ЗАГО-
ТІВЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ АУТОЛОГІЧНОЇ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ»

7012000 50,998 Е

20449073 СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРАМНАДРА» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ

362171 51 Е

30832888 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОВМАШ» 306076658,25 50 Е
33054220 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІСТЕЧКО ІНВАЛІДІВ» 12048630 50 Е
25641303 УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ЗАТ «ФАЗОТРОН-УКРАЇНА» 656494 48,971 Е
25594064 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОНЦЕРН «НАУКА» 5920387 46,449 Е
19358098 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕМА»
750 40 Е

03771732 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТ ЛАСОЩІВ» 64810000 40 Е
31982410 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА» 6729095 38,022 Е
31725693 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-КАЗАХСТАНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО 

ПАЛИВА ПрАТ «СП УКРТВЗ»
2422350 33,333 Е

32557832 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НВАП «НОВОГАЛЕЩИНСЬКА БІОФАБРИКА» * 1504930 33,33 Е
05503496 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС «ПРОЛІСОК» 13316000 31,07 Е
30412929 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЕНПІКОМ» 400000 30 Е
21519858 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» 27800000 30 Е
32255274 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ФЛОТ ДОНБАСУ» 513264450 25,1 Е
30019780 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЧБОВО-АТЕСТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПО НЕРУЙ-

НІВНОМУ КОНТРОЛЮ» 
35476 25 Е

32883575 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «М’ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС «СІВЕРСЬКИЙ» 15261200 25 Е
19325532 ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «БОРРІКС» 11,60 24,052 Е
22098117 ТзОВ «ЛИПЧАНБЛОК» 5364890 22,5 Е
23073489 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІСТА-ЦЕНТР» 128171000 21,552 Е
33104103 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «М-СЕРВІС» 72849107 20,391 Е
03579166 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 

«ОДЕСАГРОПРОЕКТ»
17379819 13,64 Е

00687824 КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО УМАНСЬКЕ МІЖГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ВИРОБНИ-
ЦТВУ КОМБІКОРМІВ

400000 3,53 Е

20272048 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБ’ЄДНАНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ» 990530,62 0,99 Е
 ЗАТ «МКК «КОСМОТРАС» 28888888 0,234 Е

00039002 ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» 40617682940 0,00000096 Е
00039019 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК» 16546491082,40 0,00000004 Е

______________
* У разі приведення діяльності товариства до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
** Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про приватизацію та (або) передачі пакетів акцій до Фонду державного 

майна України.

Додаток 2 
до наказу ФДМУ 

від 20.01.2017 № 71

перелік  
об’єктів груп в, г, які підлягають продажу в 2017 році після їх виключення із Закону україни  

«про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації»

Код  
за ЄДРПОУ Назва Статутний капітал, грн Державна частка, % Група

14312134 ПАТ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» 6784900 91,767 Г
01131508 ВАТ «АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСЬКІ АВІАЛІНІЇ» * 24127900 100 В
04689352 ПАТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ПО ЗБАГАЧЕННЮ ТА АГЛОМЕРАЦІЇ РУД ЧОР-

НИХ МЕТАЛІВ «МЕХАНОБРЧОРМЕТ»
8465400 100 В

14308569 ПАТ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІЛЬШОВИК» 11144930 100 В
14314311 ПАТ «ХІМТЕКСТИЛЬМАШ» * 994819 100 В
00194317 ВАТ «УКРЦИНК» * 297500 100 В
14309572 ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД» 14531970 99,455 В
04601819 ПАТ «ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ КОНВЕЄРОБУДУВАННЯ» 324850 72,692 В
00190503 ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А. С. БЕРЕЖНОГО» 165600 60,888 В

______________
* У разі приведення діяльності товариства до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

Продовження. Початок рубрики на стор. 2 – 4

підСуМки
інформація 

рв фдму по тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 20.10.2016

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта: приміщення цокольного поверху нежитлової бу-
дівлі Магістрату ХІХ ст. загальною площею 8,9 м2 пам’ятки архітектури місцевого 
значення, охоронний номер 91, що перебуває на балансі Державного історико-
архітектурного заповідника у м. Бережани за адресою: вул. Банкова, 4а, м. Бере-
жани, Тернопільська обл. визнано ТОВ «ЕКФ «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою 
продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 650 гривень, 
строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта: нежитлові приміщення І і ІІ рівня І поверху будівлі (літ. 
«А2 – А3») загальною площею 42,3 м2, що перебуває на балансі Департаменту 
агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації, 
за адресою: вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль визнано ТОВ «ЕКФ «Орієнтир-
Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розра-
хунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 1 500 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення четвертого повер-
ху корпусу № 5 – літ. «А», поз. 4-20 (хол) площею 1,0 м2, що перебуває на балансі 
Тернопільського національного економічного університету, за адресою: вул. Ми-
кулинецька, 46а, м. Тернопіль визнано ТОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою 
продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 500 гривень, 
строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта: нежитлові приміщення поз. 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14 

загальною площею 88,6 м2 та частка площ спільного користування 1,8 м2, разом 
90,4 м2 на першому поверсі; приміщення поз. 4-7, 4-8 загальною площею 46,5 м2 
та частка площ спільного користування 9,8 м2, разом 56,3 м2 на четвертому по-
версі лабораторного корпусу, разом 146,7 м2, що перебуває на балансі Терно-
пільського обласного управління водних ресурсів, за адресою: вул. За Рудкою, 
35, м. Тернопіль визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: ви-
значення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою пере-
дачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 650 гривень, строк виконання 
робіт – 5 календарних днів.

Вважати таким, що не відбувся, конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина фасаду площею 18,0 м2 адмі-
ністративної будівлі, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового 
розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації за адресою: вул. Князя 
Острозького, 14, м. Тернопіль.

Вважати таким, що не відбувся конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина фасаду площею 54,0 м2 адмі-
ністративної будівлі, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового 
розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації, за адресою: вул. Князя 
Острозького, 14, м. Тернопіль.

інформація 
рв фдму по хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 21.10.016
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-

дення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – 
приміщень загальною площею 35,05 м2 в одноповерховій будівлі центру поштового 
зв’язку, що обліковується на балансі Хмельницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», 
за адресою: Хмельницька обл., м. Волочиськ, вул. Ватутіна, 2 визнано ПП «ТЗК – 
Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1 700 грн (без урахування ПДВ), строк 
виконання робіт – 5 календарних днів.

2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – не-

житлових приміщень загальною площею 31,0 м2 на цокольному поверсі житлового 
будинку, що обліковується на балансі Національної академії статистики, обліку та 
аудиту, за адресою: м. Хмельницький, вул. Сковороди, 11 визнано ПП «Консалтінг 
сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 1 725 грн (без урахування ПДВ), строк 
виконання робіт – 5 календарних днів.

3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – не-
житлових приміщень загальною площею 75,5 м2 на цокольному поверсі житлового 
будинку, що обліковується на балансі Національної академії статистики, обліку та 
аудиту, за адресою: м. Хмельницький, вул. Сковороди, 11 визнано ПП «Консалтінг 
сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 1 725 грн (без урахування ПДВ), строк 
виконання робіт – 5 календарних днів.

4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – 
частини приміщення котельні корпусу № 5 площею 120,0 м2, що обліковується на 
балансі ДП «Новатор», за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17 ви-
знано ТОВ «Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1 700 грн (без урахування 
ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – 
приміщення столярної дільниці корпусу № 27 площею 741,1 м2, що обліковується 
на балансі ДП «Новатор», за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17 
визнано ТОВ «Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1 700 грн (без ураху-
вання ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

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

незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 20.10.2016
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: приміщення загальною площею 53,5 м2. Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: Відділ Держгеокадастру у Жашківському районі 
Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Соборна, 29, м. Жашків, 
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Продовження таблиціЧеркаської обл. Платник робіт з оцінки: ДП «Черкаський науково-дослідний про-
ектний інститут землеустрою». Дата оцінки: 30.09.2016. Переможцем конкурсу з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін вико-
нання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 1 690,00 грн.

2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху 
двоповерхової цегляної будівлі загальною площею 48,0 м2. Найменування балансо-
утримувача об’єкта оцінки: Лисянська районна державна адміністрація Черкаської 
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Гетьманський шлях, 20, смт Лисян-
ка, Черкаської обл. Платник робіт з оцінки: ДП «Черкаський науково-дослідний та 
проектний інститут землеустрою». Дата оцінки: 30.09.2016. Переможцем конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін вико-
нання роботи – 5 календарних днів, вартість послуг – 1 600,00 грн.

3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення гаража (№ 8-1 – 16,9 м2 та 
№ 10-1 – 37,4 м2) загальною площею 54,3 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Черкаське державне житлово-побутове підприємство «Житлосер-
віс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська, 92/2, м. Черкаси. Платник 
робіт з оцінки: громадянин України Демченко Олександр Олегович. Дата оцінки: 
30.09.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визна-
чено ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 4 календарних дні, вартість 
послуг – 1 640,00 грн.

4. Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій розміром 99,998 % статутного 
капіталу ПАТ «Спектр-Сміла», що становить 126 616 940 штук. Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Спектр-Сміла». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
вул. Мазура, 24, м. Сміла, Черкаська обл., 20708. Дата оцінки: 30.09.2016. Перемож-
цем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін 
виконання роботи – 22 календарних дні, вартість послуг – 70 000,00 грн.

5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – нежитлові при-
міщення загальною площею 140,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Черкаська обласна державна адміністрація (код за ЄДРПОУ 00022668). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Хрещатик, 188, м. Черкаси, 18000. Дата 
оцінки: 30.09.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
визначено ПП «Ажіо». Термін виконання роботи –3 календарних дні, вартість по-
слуг – 1 695,00 грн.

інформація 
рв фдму по івано-франківській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення  
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 24.10.2016

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

Найменування/ 
ПІБ суб’єкта оці-
ночної діяльнос-
ті – переможця 

конкурсу

Вартість 
вико-
нання 
робіт, 
грн 

Строк 
вико-
нання 
робіт 
(дні)

1 Приміщення загальною площею 149,5 м2 адміністративної будівлі, 
що обліковується на балансі Головного управління статистики в Івано-
Франківській області, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия, 
вул. Шевченка, 23. Мета проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди 

ФОП Тарнополь-
ський Анатолій 
Пилипович

1 250 4

2 Тимчасова нерухома споруда «Лісовичок» загальною площею 30,0 м2, 
що обліковується на балансі державного підприємства «Ворохтянське 
лісове господарство», за адресою: Івано-Франківська обл., с. Татарів, 
вул. Незалежності, б/н, на території садиби Кремінцівського лісництва. 
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оренди для укладення договору оренди 

ТОВ «Ека-Захід» 950 5

3 Тимчасова нерухома споруда «Дари лісу» загальною площею 29,0 м2, 
що обліковується на балансі державного підприємства «Ворохтян-
ське лісове господарство», за адресою: Івано-Франківська обл., с. 
Поляниця, вул. Карпатська, б/н, на території садиби Поляницького 
лісництва. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринко-
вої вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди 

ТОВ «Ека-Захід» 950 5

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

незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 24.10.2016
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: комплекс будівель: гаражі літ. А-І, Г-І, Г-І′, Д, Ж, Ж′, 

прохідна літ. Б-І загальною площею 1 355,0 м2 та вбиральня літ. Е і огорожа № 1-3. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Управ-
ління справами Фонду державного майна України». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: вул. Пацаєва,13, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Авто-тюл». Дата 
оцінки: 30.09.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання роботи – 5 календарних днів, вар-
тість послуг – 1 650,00 грн.

2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення котельні виробничого чи громад-
ського будинку № 86 (літ. «F-1») площею 57,7 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: відокремлений структурний підрозділ Чигиринського економіко-
правового коледжу Уманського національного університету садівництва. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: вул. Замкова, 86, м. Чигирин, Черкаська обл. Платник робіт 
з оцінки: ТОВ «Чорнобай-тепло». Дата оцінки: 30.09.2016. Переможцем конкурсу з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано Кооператив «Юрспецслужба». Термін 
виконання роботи – 5 календарних днів, вартість послуг – 1 655,00 грн.

3. Назва об’єкта оцінки: приміщення прохідної літ. Ж площею 16,2 м2. Найме-
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторг-
сервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Комарова,7а, м. Умань, Черкаська 
обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Вчорашня Г. Г. Дата оцінки: 30.09.2016. Перемож-
цем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». 
Термін виконання роботи – 5 календарних днів, вартість послуг – 1 600,00 грн.

4. Назва об’єкта оцінки: приміщення ательє літ. А-1 площею 326,1 м2. Найме-
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторг-
сервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Хоменка, 24/1, м. Черкаси. Платник 
робіт з оцінки: ТОВ «ОКАНЕ». Дата оцінки: 30.09.2016. Переможцем конкурсу з від-
бору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТОВ «Землеустрій та оцінка». Термін 
виконання роботи – 10 календарних днів, вартість послуг – 1 650,00 грн.

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

незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 24.10.2016
Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення від-

новної вартості для цілей оренди) ФОП Волченкова О. С. по об’єкту: нежитлова 
будівля цеху переробки площею 741,4 м2, що перебуває на балансі ДП «Ніжинське 
лісове господарство», за адресою: Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Мрин, 
вул. Центральна (колишня Червонопартизанська), 103 (вартість виконання робіт 
з оцінки – 1 840 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про 
надання послуг з оцінки майна).

інформація 
рв фдму по житомирській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення 
незалежної оцінки майна, що відбувся 27.10.2016

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення 
незалежної оцінки майна визнано:

Приватну фірму «ЮрЕкс» Юридична консультація та майнова експертиза» по 
об’єкту: об’єкт незавершеного будівництва – фельдшерсько-акушерський пункт 
разом із земельною ділянкою за адресою: Житомирська обл., Брусилівський 
р-н, с. Осівці, вул. Центральна, 1Д (вартість виконання – 8 000,00 грн, строк ви-
конання – 10 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ді-
лянкою на аукціоні;

Приватне підприємство «Оцінювач» по об’єкту: єдиний майновий комплекс 
колишнього державного підприємства державного харчування «Зустріч», що зна-
ходиться в оренді та перебуває на балансі ТОВ «Зустріч», за адресою: Житомирська 
обл., Олевський р-н, с. Пояски, вул. Залізнична, 19а (вартість виконання – 10 150,00 
грн, строк виконання – 10 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.

інформація 
рв фдму по житомирській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення 
незалежної оцінки майна, що відбувся 27.10.2016

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення 
незалежної оцінки майна визнано:

Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту: частина нежит-
лового приміщення площею 92,7 м2 на 1-му поверсі адмінбудівлі (літ. А), що перебу-
ває на балансі Управління державної казначейської служби України в Любарському 
районі Житомирській області, за адресою: Житомирська обл., смт Любар, вул. Не-
залежності, 40 (вартість виконання – 1 650,00 грн, строк виконання – 4 календарних 
дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;

Приватне підприємство «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єкту: нежитлові при-
міщення пошти площею 27,56 м2 (літ. А), що перебуває на балансі Житомирської 
дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. 
Березівка, вул. Ватутіна, 3 (вартість виконання – 1 500,00 грн, строк виконання – 5 
календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;

Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту: приміщення ко-
тельні площею 64,05 м2, що перебуває на балансі Державного навчального закладу 

«Новоград-Волинське вище професійне училище», за адресою: Житомирська обл., 
м. Новоград-Волинський, вул. Пушкінська, 47/37 (вартість виконання – 1 600,00 
грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди.

IнформацIя 
рв фдму по кiровоградськiй області про підсумки конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  
до проведення незалежної оцінки, що відбувся 28.10.2016

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, переможцями конкур-
сів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки 
об’єктів визнано:

ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єкту оренди – приміщення бу-
дівлі холодильника з прибудовами загальною площею 301,1 м2 за адресою: Кіро-
воградська обл., м. Новомиргород, вул. 40 років Перемоги, 22/29, що перебуває 
на балансі ДРПЧ-25 Управління ДСНС України у Кіровоградській області, вартість 
робіт – 1 680 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;

ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» по об’єкту приватизації – необоротні 
активи публічного акціонерного товариства «Струмок» за адресою: Кіровоградська 
обл., Добровеличківський р-н, с. Тишківка, вул. Кооперативна, 9, вартість робіт – 
10 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 10 днів;

та по об’єкту оренди – частина вбудованого приміщення площею 8,0 м2 на пер-
шому поверсі навчального корпусу № 1 за адресою: м. Кіровоград, просп. Універ-
ситетський, 8, що перебуває на балансі Кіровоградського національного технічного 
університету, вартість робіт – 1 200 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.

приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ» 
по об’єктах оренди:

нежитлове приміщення площею 10,0 м2 на першому поверсі будівлі поштового 
зв’язку за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, просп. Соборний, 60, 
що перебуває на балансі Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта», вартість 
робіт – 1 495 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;

нежитлові приміщення загальною площею 62,2 м2 на другому поверсі адміні-
стративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Спортив-
на, 8, що перебувають на балансі Головного управління статистики у Кіровоград-
ської області, вартість робіт – 1 570 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;

нежитлові приміщення загальною площею 70,29 м2 на другому поверсі адміні-
стративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Спортив-
на, 8, що перебувають на балансі Головного управління статистики у Кіровоград-
ської області, вартість робіт – 1 570 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.

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

незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 27.10.2016
Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове 

приміщення на першому поверсі триповерхової будівлі учбового корпусу площею 
15,8 м2 (інв. № 10310001) за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Ве-
селе, вул. Молодіжна, 8, що обліковується на балансі Відокремленого підрозділу 
«Старобільський технікум Луганського національного аграрного університету», з 
метою передачі в оренду визнано ФОП Сорокіну І. М. на таких умовах: вартість 
послуг – 1 700, термін виконання робіт – 4 дні.

інформація 
рв фдму по львівській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 26.10.2016
1. Нежитлові приміщення загальною площею 269,9 м2 на першому і другому 

поверхах будівлі їдальні. м. Львів, вул. Кубійовича, 35а. Мета проведення оцінки – 
продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ 
«Західна Українська Консалтингова Компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. 
Вартість робіт – 1 650 грн.

2. Вбудовані нежитлові приміщення № 82, 83, 84, 86 та частина нежитлово-
го приміщення № 85 (під № 852) загальною площею 49,8 м2 на першому поверсі 
будівлі. м. Львів, вул. Замарстинівська, 7. Мета проведення оцінки – укладення 
договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна 
Українська Консалтингова Компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість 
робіт – 1 650 грн.

3. Нежитлові приміщення площею 33,5 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової 
будівлі. м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Мета проведення оцінки – продо-
вження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Екс-
пертцентр». Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 1 500 грн.

4. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 16,9 м2 на першому 
поверсі будівлі гуртожитку № 9. м. Львів, вул. Лукаша, 2. Мета проведення оцін-
ки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльнос-
ті – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання робіт – 3 р/д. Вартість 
робіт – 1 700 грн.

7. Нежитлові приміщення № 6, 7, 7а загальною площею 14,2 м2 на першому 
поверсі будівлі. Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Коновальця, 7/1. Мета прове-
дення оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної 
діяльності – ПП «ЕкспертМАШ». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 
1 700 грн.

8. Нежитлове приміщення № 5 загальною площею 171,2 м2 в одноповерховій 
будівлі гаража. м. Львів, вул. Курмановича, 1а. Мета проведення оцінки – продо-
вження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Кри-
лошанського Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 1 700 грн.

По двох об’єктах оренди:
9. Частина даху чотириповерхової будівлі учбового корпусу загальною площею 

110,71 м2. м. Львів, вул. Кульчицької, 2;
10. Частина приміщення № 96 коридору на другому поверсі чотириповерхової 

будівлі (літ. А4) учбового корпусу загальною площею 3,0 м2. м. Львів, вул. Воро-
ного, 6, подано лише одну заяву, відповідно до п.2 розділу V Положення конкурс 
вважати таким, що не відбувся. Комісія вирішила повторно провести конкурс по 
вищезгаданих об’єктах.

11. Окреме індивідуально визначене майно – гараж А-1 площею 32,6 м2. 81600, 
Львівська обл., Миколаївський р-н, м. Миколаїв, вул. І. Франка, 9. Мета проведення 
оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні разом із земельною ділянкою. 
Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання 
робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 1 680 грн.

По одному об’єкту приватизації державної власності, а саме:
12. Окреме індивідуально визначене майно – будівля трансформаторної 

підстанції літ. «I-1» площею 8,3 м2 з обладнанням. 79018, м. Львів, вул. Братів 
Міхновських, 32а, мета проведення оцінки – приватизація шляхом продажу на 
аукціоні – конкурс не відбувся. Комісія вирішила повторно провести конкурс по 
вищезгаданому об’єкту.

інформація 
рв фдму по рівненській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 28.10.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання 

послуг з оцінки об’єктів:
господарський копус (частина даху 12 м2) за адресою: Рівненська обл., Во-

лодимирецький р-н, с. Рудка, вул. Білоозерська, 1, що перебуває на балансі ВП 
«Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», з метою укладення договору оренди 
визнано ПП «Оцінка та Консалтинг». Строк виконання робіт з оцінки – 8 календар-
них днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 800 грн;

приміщення готелю «Вараш» (приміщення перукарні), інв. № 4701/501, пло-
щею 81,17 м2, за адресою: м Рівненська обл., м. Кузнецовськ, майдан Незалеж-
ності, 3, що перебуває на балансі ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», з 
метою продовження договору оренди – конкурс не відбувся у зв’язку з поданням 
лише одної заяви.

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

оціночної діяльності на об’єкти оренди, що відбувся 25.10.16

№ 
з/п

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

ЄДРПОУ, контактний телефон) 

Вартість 
робіт/строк 
виконання

Пере-
можець 
конкурсу

Мета проведення 
оцінки

1 Нежитлові приміщення на першому поверсі одноповерхової 
будівлі насосної станції (інв. № 10330166, літ. А-1) загальною 
площею 177,0 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський 
р-н, смт Васищеве, вул. Польова, 25, що перебуває на балан-
сі Харківського міжрайонного управління водного господар-
ства, 01033674, тел. 749-62-39

2 090/5
ФОП 

Мокров 
О. П.

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

2 Частина даху п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 15, 
інв. № 1032000365, літ. «Г-5», реєстровий номер майна 
02071180.1.ДВГЛЛД430 (гуртожиток 15) загальною площею 
6,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Спортивна, 9, що пере-
буває на балансі Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут», 02071180,  
тел.: 707-66-00, 707-66-01

1 610/5 ПФ «Схід»

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

3 Частина нежитлового приміщення вестибуля на 1-му по-
версі 4-поверхового учбового корпусу (літ. «А-4») загальною 
площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, пров. О. Яроша, 
8, що перебуває на балансі Харківського торговельно-
економічного інституту КНТЕУ, 33297907,  
тел.: (057) 340-45-87, 340-45-64

1 600/4 ТОВ 
«СВК» 

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

№ 
з/п

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

ЄДРПОУ, контактний телефон) 

Вартість 
робіт/строк 
виконання

Пере-
можець 
конкурсу

Мета проведення 
оцінки

4 Частина вестибуля (№ 30) на 1-му поверсі 14-поверхового 
учбового корпусу (літ. «Б-14») площею 2,5 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Динамівська, 4, що перебуває на балансі 
Національного університету «Юридична Академія імені 
Ярослава Мудрого», 02071139, тел.: (057) 704-92-93, (057) 
704-11-71

1 580/5 ПФ «Схід»

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

5 Частина вестибуля (№ 29) на 1-му поверсі 2-поверхового 
учбового корпусу (літ. «А-2») площею 2,5 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Пушкінська, 77, що перебуває на балансі 
Національного університету «Юридична Академія імені 
Ярослава Мудрого», 02071139, тел.: (057) 704-92-93, 
(057)-704-11-71

1 580/5 ПФ «Схід»

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

6 Майданчик, вкритий асфальтобетоном для експлуата-
ції та обслуговування навчальних корпусів, загальною 
площею 600,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 
106, що перебуває на балансі Харківського національ-
ного автомобільно-дорожнього університету, 02071168, 
тел. (057) 700-36-66

1 800/5
ФОП 

Жарихін 
Ю. В.

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

7 Нежитлові приміщення кімн. № 62, 63, 69, 70 першого по-
верху 3-поверхового будинку їдальні (інв. № 81710, масив 
«А», літ. «Ъ-3»), загальною площею 82,2 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, що перебуває на 
балансі Військової частини 3017, 39309315, тел. (056) 
739-81-81

1 700/4 ТОВ 
«СВК» 

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

8 Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі 
6-поверхового учбового корпусу (інв. № 10300001001, літ. 
«А-6») загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Сумська, 40, що перебуває на балансі Харківського 
національного університету будівництва та архітектури, 
02071174, тел. (057) 700-02-50

1 490/5
ФОП 

Мокров 
О. П.

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

9 Частина покрівлі 9-поверхової будівлі гуртожитку (інв. 
№ 00081) загальною площею 13,21 м2 за адресою: м. Хар-
ків, вул. Старошишківська, 4, що перебуває на балансі Дер-
жавного науково-виробничого підприємства «Об’єднання 
Комунар», 14308730, тел.: (057) 707-01-72, (057) 702-99-82

1 800/5
ФОП 

Жарихін 
Ю. В.

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

10 Нежитлові приміщення – кімн. № 24, 26, ІІІ тамбур на 1-му 
поверсі 12-поверхової будівлі виробничого корпусу загаль-
ною площею 50,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 
21а, що перебувають на балансі ДП УДПІ «УКРМІСЬКБУД-
ПРОЕКТ», 02497980, тел. (057)  
701-07-30, 701-07-29

1 690/5
ФОП 

Мокров 
О. П.

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду

11 Нежитлове приміщення – кімн. № 23 на 2-му поверсі 
5-поверхової будівлі санаторію-профілакторію «Імпульс» за-
гальною площею 19,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бакулі-
на, 16, що перебуває на балансі Харківського національного 
університету радіоелектроніки, 02071197,  
тел. (057) 702-10-16, 702-10-13

1 600/4
ТОВ 

«Прокон-
сул»

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду

12 Частина нежитлових приміщень на першому поверсі 
9-поверхового гуртожитку № 4 (інв. № 1030025) загальною 
площею 24,46 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський 
р-н, с. Комуніст, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучає-
ва, що перебуває на балансі Харківського національного 
аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, 00493764, 
тел. 709-03-00

1 600/4 ПФ 
«Бонс»

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

13 Нежитлові приміщення кімн. № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
41 першого поверху двоповерхової дослідницької майстерні 
(інв. № 35798) загальною площею 133,5 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Весніна, 12, що перебувають на балансі ДП 
«Український державний науково-дослідний вуглехімічний 
інститут», 00190443, тел. 704-13-18

1 600/4 ПФ 
«Бонс»

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

14  Частина нежитлового приміщення – кімн. № 18 (пральні) 
першого поверху 9-поверхової будівлі гуртожитку № 1, (інв. 
№ 82212, літ. «А-9») загальною площею 3,0 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 43, що перебуває на 
балансі Національного університету «Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого» 

1 300/4
ФОП 
Дрозд 
Ю. О.

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

15 Нежитлове приміщення – кімн. № 42 на 1-му поверсі 
5-поверхової будівлі з навчальними кабінетами та майстер-
нями загальною площею 14,1 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Бакуліна, 11, що перебуває на балансі ДВНЗ «Хар-
ківський коледж будівництва, архітектури та дизайну», 
01275992, тел. (057) 731-24-31

1 600/4
ТОВ 

«Прокон-
сул»

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду

16 Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі однопо-
верхової споруди № 66 (цегляний склад біля корпусу № 74) 
загальною площею 23,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Гри-
горія Рудика, 8, що перебуває на балансі ДНВП «Об’єднання 
Комунар», 14308730, тел. (057) 707-01-72

1 700/4 ТОВ 
«СВК» 

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду

17 Частина нежитлового приміщення підсобної кімн. № 37 
на другому поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 6, 
інв. № 10300019, літ. «А», загальною площею 2,0 м2 
за адресою: м. Харків, пров. О. Яроша, 6б, що перебу-
ває на балансі Харківського національного університету 
міського господарства ім. О. М. Бекетова, 02071151, 
тел. 706-15-37

1 300/4
ФОП 
Дрозд 
Ю. О.

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

18 Частина нежитлового приміщення сушарні (кімн. № XLIII) 
на першому поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 8, 
інв. № 10300009, літ. «С-5», загальною площею 2,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 233а, що пере-
буває на балансі Харківського національного університету 
міського господарства ім. О. М. Бекетова, 02071151, 
тел. 706-15-37

990/4
ФОП  

Набокова 
А. О.

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

19 Частина нежитлового приміщення прасувальної (кімн. № 12) 
у підвальному приміщенні 9-поверхової будівлі гуртожитку 
№ 5, інв. № 10300016, літ. «А», загальною площею 4,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 216б, що перебуває 
на балансі Харківського національного університету міського 
господарства ім. О. М. Бекетова, 02071151, тел. 706-15-37

1 300/4
ФОП 
Дрозд 
Ю. О.

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

20 Частина нежитлового приміщення умивальника (кімн. № 8) 
на другому поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 3, 
інв. № 10300014, літ. «А-5», загальною площею 2,0 м2 
за адресою: м. Харків, пров. О. Яроша, 10, що перебуває на 
балансі Харківського національного університету міського 
господарства ім. О. М. Бекетова, 02071151, тел. 706-15-37

1 300/4
ФОП 
Дрозд 
Ю. О.

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

21 Частина нежитлового приміщення умивальника (кімн. 
№ 31) на другому поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку 
№ 4, інв. № 10300015, літ. «А-5», загальною площею 
2,0 м2 за адресою: м. Харків, пров. О.Яроша, 12, що пере-
буває на балансі Харківського національного університету 
міського господарства ім. О. М. Бекетова, 02071151, 
тел. 706-15-37

1 300/4
ФОП 
Дрозд 
Ю. О.

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

22 Нежитлове приміщення – кімн. № 18 у підвалі 2-поверхової 
будівлі громадсько-побутового корпусу загальною площею 
6,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Спортивна, 9, що пере-
буває на балансі Професійно-технічного училища № 32 м. 
Харкова, 02547903, тел. (057) 738-01-48

1 600/4 ТОВ 
«СВК» 

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду

23 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 
30, 31 на 6-му поверсі 12-поверхової будівлі виробничого 
корпусу загальною площею 463,5 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Космічна, 21а, що перебуває на балансі ДП УДПІ «УКР-
МІСЬКБУДПРОЕКТ», 02497980, тел. (057) 701-07-30,  
701-07-29

1 690/5
ФОП 

Мокров 
О. П.

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду

24 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30 на 8-му поверсі 12-поверхової будівлі виробни-
чого корпусу загальною площею 544,7 м2 за адресою: м. Хар-
ків, вул. Космічна, 21а, що перебуває на балансі ДП УДПІ 
«УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ», 02497980, тел. (057) 701-07-30,  
701-07-29

1 690/5
ФОП 

Мокров 
О. П.

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду

25 Нежитлові приміщення загальною площею 123,0 м2 у при-
міщенні одноповерхового корпусу старого заводоуправління 
(інв. № 24) на території ДП «Харківській механічний завод» 
за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 6, що перебуває 
на балансі ДП «Харківській механічний завод» 1 600/4

ТОВ 
«Прокон-

сул»

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

26 Нежитлові приміщення загальною площею 43,4 м2 у складі 
лаків та фарб (інв. № 5) на території ДП «Харківській ме-
ханізний завод» за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 
6, що перебувають на балансі ДП «Харківській механічний 
завод» 1 600/4

ТОВ 
«Прокон-

сул»

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

27 Нежитлові приміщення кімн. № 1, 5, 13, част. кімн. 
11,12 на цокольному поверсі 5-поверхової будівлі (інв. 
№ 1400019, літ. «А-1») загальною площею 57,0 м2 за адре-
сою: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Паромна, 6, що перебу-
вають на балансі УДППЗ «Укрпошта» Харківської дирекції, 
22721970, тел. 712-08-57

2 972/4 ТОВ «Кон-
станта»

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


