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ПіДЛЯГАЮТЬ ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом  
ПроДАЖУ нА АУКЦіоні

ПереЛік
об’єктів державної власності групи а,  

що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 27.07.2016 № 1443)

ХмеЛьницька обЛасть
Єдиний майновий комплекс – структурний підрозділ ДП «Хмельницький завод за-

лізобетонних конструкцій та виробів» разом із земельною ділянкою за адресою: 31345, 
Хмельницька область, Хмельницький район, с-ще Богданівці, вул. Щорса, 1/2Б.

вінницька обЛасть
інформація 

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

Назва об'єкта: комплекс будівель та споруд загальною площею 184,9 м2 у 
складі: нежитлової будівлі з підвалом, А – 163,4 м2; гаража, Б – 19,1 м2; туалету – 
В, 2,4 м2; вхідного майданчика, а; вхідного майданчика, а1.

Адреса об'єкта: 24800, Вінницька обл., Чечельницький р-н, смт Чечельник, 
вул. Героїв Майдану, 7.

Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України в Вінницькій області, код за ЄДРПОУ 26286152, адреса: 21018, м. Вінниця, 
вул. Р. Скалецького, 17.

Інформація про об’єкт: нежитлова одноповерхова будівля з підвалом – 163,4 м2, 
вхідними майданчиками, гараж – 19,1 м2 та туалет – 2,4 м2, 1956 року побудови, 
не експлуатуються.

Інформація про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0663 га. Ка-
дастровий номер земельної ділянки 0525055100:01:002:0577. Категорія земель: 
землі житлової та громадської забудови. Цільове призначення: 03 для громадської 
забудови. Обмеження не зареєстровані.

Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 200 306,00 грн, у т. ч.: земель-
ної ділянки без урахування ПДВ – 31 884,00 грн, комплексу будівель та споруд без 
урахування ПДВ – 168 422,00 грн, ПДВ – 40 061,20 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 240 367,20 грн, 
у т. ч.: земельної ділянки з урахуванням ПДВ – 38 260,80 грн, комплексу будівель 
та споруд з урахуванням ПДВ – 202 106,40 грн.

Умови продажу об’єкта:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріаль-

ного посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта державної власності разом із 
земельною ділянкою сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати в повному об-
сязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передання; 
покупець зобов’язаний використовувати земельну ділянку за цільовим призна-
ченням відповідно до нормативно-правових актів та вимог державних органів, що 
погодили проект відведення земельної ділянки.

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

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

Грошові кошти в розмірі 24 036,72 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Києва, МФО 
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій  
області.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 22.08.2016 включно 
до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено 26.08.2016 українською 
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведен-
ня в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за 
№ 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками 
до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на 
електронну адресу: auk@uub.com.ua до 17.00. Протягом двох календарних днів з 
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Україн-
ської універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяви на 
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, 
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

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

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. 
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адре-
сою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. (0432) 67-27-46, час роботи з 8.00 до 
17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

дніПроПетровська обЛасть
інформація 

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

Назва об'єкта: комплекс будівель та споруд у складі: будівля автостанції літ. 
А-3 загальною площею 1 944,5 м2; зупиночні павільйони літ. Б, літ. В; вимощення 
I площею 5 678,0 м2; оглядова яма II площею 63,5 м2.

Адреса об'єкта: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. 50 років Жовтня, 36.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00190905, ПрАТ «Інгулецький гірничо-

збагачувальний комбінат» за адресою: 50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий 
Ріг, вул. Рудна, 47.

Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою триповерхову будівлю 
автостанції літ. А-3 з підвалом літ. А п/д та входами в підвал літ. а8-а10 загальною 
площею 1 944,5 м2; ґанки літ. а-а7, приямки літ. а11-а16; зупиночні павільйони літ. 
Б, літ. В; вимощення I площею 5 678,0 м2; оглядову яму II площею 63,5 м2. Рік по-
будови – 1965. На даний час об’єкт використовується частково.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 3 321 865, 00 грн, ПДВ – 664 373, 00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 3 986 238, 00 грн.
Умови продажу:
обов’язкове виконання покупцем вимог Закону України «Про автомобільний 

транспорт»; організація продажу квитків населенню на міжміські та приміські пе-
ревезення; забезпечити використання частини приміщень будівлі автостанції для 
розміщення квиткових кас, громадської вбиральні, місць очікування для пасажирів; 
дотримання вимог чинного законодавства України, що стосується надання по-
слуг пасажирського автомобільного транспорту; забезпечити під час експлуатації 
об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил по утриманню 
об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством 
України; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища; здій-
снити реєстрацію нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта приватизації; 
подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження 
для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, ви-
ключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх 

усе Про ПриватиЗаціЮ – в одному виданні
фонду державного майна україни!

триває ПередПЛата на  
офіційне видання фдму  

на іі Півріччя 2016 року

«державний інформаційний бюлетень  
про приватизацію»

з додатком – газетою

«відомості приватизації»
видання можна ПередПЛатити в усіХ  

віддіЛенняХ Зв’яЗку україни
необхідні дані ви знайдете в каталозі видань україни 

на 2016 рік, с. 103

Індекс та назва видання
Періодич-

ність

Вартість  
передплати, грн
3 міс. 6 міс.

22437  
Комплект у складі:
журналу «державний інформацій-
ний бюлетень про приватизацію» (укр.). 
Законодавчі, нормативно-мето дич ні та інформаційні 
матеріали щодо приватизації

4 рази  
на рік

121,33 242,66

газети «відомості приватизації» –  
додатка до «Державного інформаційного бюлетеня 
про приватизацію» (укр.). Інформація про проведен-
ня процедур приватизації майна

2 рази
на тиждень

телефон редакції (044) 200-33-77.
Придбати журнал і газету вроздріб 

можна в книжковому кіоску в приміщенні фдму

(тел. (044) 254-31-57, 
моб. тел. (067) 933-69-57, Меліхова Ольга Миколаївна)

виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження 
приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у дво-
тижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації 
подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його 
право власності; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також 
її розмір під об’єктом приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, 
встановленому чинним законодавством України; покупець зобов’язаний протягом 
30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу 
сплатити вартість об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі прийняти 
його у триденний термін за актом передання.

Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору 

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

Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 грн (призначення 
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області.

Сума грошових коштів у розмірі 398 623, 80 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній 
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10% від початкової 
ціни об’єкта приватизації – комплексу будівель та споруд у складі: будівля авто-
станції літ. А-3 загальною площею 1 944,5 м2; зупиночні павільйони літ. Б, літ. В; 
вимощення I площею 5 678,0 м2; оглядова яма II площею 63,5 м2 за адресою: Дні-
пропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. 50 років Жовтню, 36» ).

Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 21 
серпня 2016 року.

аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «універ-
сальна товарно-сировинна біржа» (http://www.utsb.kiev.ua) 25 серпня 2016 
року. час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час за-
кінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку прове-
дення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня 
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 
2015 року за № 1147/27592.

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

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна 
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), 51, оф. 11) 
оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином за-
свідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання 
цих документів.

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

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

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

донецька обЛасть
інформація 

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

Назва об'єкта: Єдиний майновий комплекс державного комерційного торго-
вого підприємства «Комбінат шкільного харчування».

Адреса об'єкта: 85327, Донецька обл., м. Мирноград (Димитров), мкр-н Мо-
лодіжний, 58.

Ідентифікаційний код 20314278.
До складу ЄМК входять: основні засоби у кількості 57 одиниць та мало-

цінний інвентар у кількості 737 одиниць. Об’єкти нерухомості, що входять до 
складу ЄМК: частина нежитлової будівлі загальною площею 1 545,9 м2 за адре-
сою: 85327, Донецька обл., м. Мирноград (Димитров), мкр-н Молодіжний, 58 
та нежитлова будівля літ. «Б-1» загальною площею 332,9 м2, частина нежит-
лової будівлі літ. «В-1» загальною площею 38,0 м2 за адресою: Донецька обл., 
м. Мирноград (Димитров), вул. Курська, 19. Земельні ділянки під об’єктами 
нерухомості не оформлені.

Основним напрямом діяльності є забезпечення харчування учнів загальноос-
вітніх шкіл м. Мирноград (Димитров).

Кількість штатних працівників – 15 осіб: директор, головний бухгалтер, бух-
галтер, кондитери 3, 4, 6 розрядів, кухонний робітник, вантажник, сторожі, при-
биральниця.

Баланс (одиниця виміру, тис. грн):

Актив
Звітний період*

2014 рік 2015 рік І півріччя  
2016 року 

Необоротні активи 257,3 254,5 245,4
Оборотні активи 44,1 1,4 5,1
Витрати майбутніх періодів – – –
Необоротні активи та групи вибуття – – –
Баланс 301,4 255,9 250,5
Пасив
Власний капітал 115,1 115,1 115,1
Забезпечення наступних витрат і платежів – – –
Довгострокові зобов’язання 5,0 – –
Поточні зобов’язання 181,3 140,8 135,4
Доходи майбутніх періодів – – –
Баланс 301,4 255,9 250,5

*За наявною інформацією (за 2013 рік інформація відсутня).

Рентабельність підприємства за 2015 р. та І півріччя 2016 р. становить 0. Викиди 
та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 746 400,0 грн, ПДВ – 349 280,0 грн.
Початкова ціна об`єкта з урахуванням Пдв – 2 095 680,0 грн.
Умови продажу об’єкта:
збереження основного виду діяльності підприємства; не допущення звіль-

нення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи 
уповноваженого ним органу протягом 6 місяців від дня переходу до нього права 
власності; створення безпечних умов праці та дотримання санітарних норм під час 
експлуатації об’єкта; сплата за об’єкт здійснюється у строки, передбачені чинним 
законодавством; після придбання об’єкта його новий власник стає правонаступни-
ком прав і обов’язків приватизованого підприємства відповідно до умов договору 
купівлі-продажу та законодавства України; протягом року з моменту набуття покуп-
цем права власності на придбаний об’єкт покупець зобов’язаний в установленому 
законодавством порядку здійснити державну реєстрацію припинення юридичної 
особи – державного комерційного торгового підприємства «Комбінат шкільного 
харчування»; не перешкоджати РВ ФДМУ по Донецькій області у здійсненні конт- 
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ролю за виконанням умов договору купівлі-продажу, надавати необхідні матері-
али, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу до 
підписання акта підсумкової перевірки; у разі порушення покупцем зобов’язань 
щодо збереження основного виду діяльності, термінів оплати за придбаний об’єкт 
встановлюється відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства; по-
дальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов договору 
купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецький області із 
забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних по-
купцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визна-
чених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця 
згідно з законодавством України.

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

Грошові кошти в розмірі 209 568,0 грн (без ПДВ), що становить 10 % від по-
чаткової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172, 
ЄДРПОУ 13511245, одержувач – РВ ФДМУ по Донецькій області.

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

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

аукціон в електронній формі буде проведено українською універсальною 
біржою 26.08.2016. час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 
10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.

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

Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні – 
22.08.2016 до 17.00.

Винагорода організатора аукціону – Української універсальної біржи випла-
чується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації, що ста-
новить 20 956,80 грн.

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

рівненська обЛасть
інформація 

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

Назва об'єкта: нежитлові приміщення загальною площею 57,3 м2 зі сходовою 
площадкою площею 20,8 м2 на першому поверсі будівлі сауни.

Місцезнаходження об’єкта: 34700, Рівненська обл., Корецький р-н, м. Корець, 
вул. Київська, 107б.

Балансоутримувач: ПП «Пластранс», Рівненська обл., м. Рівне, вул. А. Мель-
ника, 2, кв. 2. Код за ЄДРПОУ 33982500.

Відомості про об’єкт приватизації: нежитлові приміщення загальною площею 
57,3 м2 зі сходовою площадкою площею 20,8 м2 на першому поверсі одноповер-
хової (з цокольним поверхом) окремо розташованої цегляної будівлі. Об’єкт не 
використовується. Приміщення перебувають в занедбаному, непридатному для 
експлуатації стані та потребують проведення ремонтних робіт. Комунікації: елек-
тропостачання, водопостачання, каналізація, опалення (пічне) перебувають в не-
робочому стані та від’єднанні від зовнішніх мереж. Сходова площадка влаштована 
на рівні першого поверху, перекриття площадки залізобетонне, влаштоване на 
металевому каркасі. Об’єкт розташований на території підприємства ПП «Пла-
странс», земельна ділянка під об’єкт окремо не відведена.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 22 000,00 грн, ПДВ – 4 400,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 26 400,00 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем 

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

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

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

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

Грошові кошти в розмірі 2 640,00 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: 22 серпня 2016 року включно до 17.15.
аукціон в електронній формі буде проведено 26 серпня 2016 року 

українською 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 надіслати на адресу Української уні-
версальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяви на участь 
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що 
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

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

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  

об’єкта державної власності
Назва об'єкта: нежитлові приміщення загальною площею 49,4 м2 на цоколь-

ному поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта: 34700, Рівненська обл., Корецький р-н, м. Корець, 

вул. Київська, 107б.
Балансоутримувач: ПП «Пластранс», Рівненська обл., м. Рівне, вул. А. Мель-

ника, 2, кв. 2. Код за ЄДРПОУ 33982500.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлові приміщення загальною площею 

49,4 м2 на цокольному поверсі одноповерхової (з цокольним поверхом) окремо 
розташованої цегляної будівлі. Наявний окремий вхід. Об’єкт не використовується. 
Стан опорядження  незадовільний. Комунікації: електропостачання, водопостачан-
ня, каналізація, опалення (пічне) перебувають в неробочому стані та від’єднанні від 
зовнішніх мереж. Об’єкт розташований на території підприємства ПП «Пластранс», 
земельна ділянка під об’єкт окремо не відведена.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 18 110,00 грн, ПДВ – 3 622,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 21 732,00 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем 

термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарно-екологічних норм 
експлуатації об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та утримання при-
леглої території в належному санітарному стані; здійснити реєстрацію нерухомого 
майна, яке входить до складу об’єкта, в установленому законом порядку; подальше 
відчуження об’єкта аукціону за договором купівлі-продажу до моменту підписання 
сторонами підсумкового акта перевірки виконання умов договору можливе лише 
за згодою органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта покупець повинен 
покласти всі зобов’язання за договором на нового власника. Новий власник у дво-
тижневий термін з дня переходу до нього права власності на об’єкт подає до дер-
жавного органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього 
права власності.

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

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

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

Грошові кошти в розмірі 2 173,20 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 – 22 серпня 2016 року включно до 17.15.
аукціон в електронній формі буде проведено 26 серпня 2016 року 

українською 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 зобова’язані надіслати на адресу Української 
універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяви на участь 
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що 
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Ознайомитися з об’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.

чернівецька обЛасть
інформація 

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

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

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

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

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

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

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 816 696,00 грн, ПДВ –  
163 339,20 грн.

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

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

5. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує са-
мостійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права влас-
ності на об’єкт.

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

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

8. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації можливе лише за умо-

ви збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-
продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює 
контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 98 003,52 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

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

аукціон в електронній формі буде проведено 26.08.2016 українською 
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

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

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

Кінцевий термін приймання заяв – 22.08.2016 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. До-

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

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

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

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

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

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

мобілів та їх двигунів.
Відомості про об'єкт: частина будівлі 87/100 площею 13 696,40 м2, транспортні 

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

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка надана у постійне користу-
вання для виробничих потреб загальною площею 0,5686 га.

Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює ви-
робничу діяльність, продукція не випускається. Обсяг власного капіталу підпри-
ємства становить 3 843,0 тис. грн. Заборгованість станом на 30.04.2016: дебітор-
ська – немає; кредиторська – 315,0 тис. грн. Непокритий збиток минулих років –  
2 249,0 тис. грн.

Підприємство збиткове, не рентабельне.
Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, 

утворення і розміщення відходів у підприємства немає.
Чисельність працюючих: 1 особа (в. о. директора підприємства – 1).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 4 505 292,00 грн, 

ПДВ – 901 058,40 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 5 406 350,40 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець.
2. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи 

уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 
40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які за-
конодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та 
статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати пере-
ходу права власності.

3. Після придбання об’єкта приватизації новий власник стає правонаступником 
усіх прав та обов’язків приватизованого підприємства відповідно до умов договору 
купівлі-продажу та законодавства України.

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

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

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

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

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

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 540 635,04 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

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

аукціон в електронній формі буде проведено 26.08.2016 українською 
універсальною біржею, час початку торгів – 10.00, час закінчення аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведен-
ня в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за 
№ 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками 
до заяви, 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 надіслати на адресу Української Уні-
версальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяви на участь 
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що 
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що 
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів дер-
жавної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року 
за № 400/2840 (зі змінами). Кінцевий термін приймання заяв – 22.08.2016.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташуван-
ня. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області 
за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-
60. Необхідна інформація розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Львівська обЛасть
інформація 

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

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

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

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

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

Підвал перекритий залізобетонними плитами. Побудовано несучі стіни першо-
го поверху. Стіни перебувають у незадовільному стані через кришення і осипання 
цегли. Зовні стіни будівель виконані з білої цегли. Розміри будівель їдальні в осях 
становлять 27,0х24,0 м. Будівля їдальні виконана із залізобетонних фундаментів, 
цегляних, несучих стін, окремих внутрішніх перегородок та тимчасового панельного 
перекриття. Стан стін і перегородок в деяких місцях аварійний через руйнування і 
осипання цегли. Тимчасові та допоміжні будівлі на будівельному майданчику відсут-
ні. Об’єкт не законсервований, продовжується руйнування стін та перекриття.

Ступінь будівельної готовності – 33 %.
Земельна ділянка – 2 875,0 м2, кадастровий номер 4622755900:07:000:0009.
Ціна об’єкта без ПДВ – 203 836,00 грн, ПДВ – 40 767,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 244 603,20 грн.
Грошові кошти в розмірі 24 460,32 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840, 
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070, банк 
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.

З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Мартовича, 31, смт Магерів 
Жовківського р-ну Львівської області.

Умови продажу об'єкта незавершеного будівництва:
завершення будівництва протягом 5 років без збереження первісного призначення 

об’єкта; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природ-

управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-49
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ного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта; 
питання землекористування покупець вирішує самостійно з органами місцевого са-
моврядування відповідно до чинного законодавства; подальше відчуження об’єкта 
незавершеного будівництва можливе лише за умови збереження для нового власника 
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного 
органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; протягом одного року 
з моменту підписання акта приймання-передання підготувати документи та здійснити 
відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на об’єкт приватизації; на ви-
могу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та 
підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати продавцю 
для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов 
договору; переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, 
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу участь 
у цьому аукціоні; покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % 
(одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.

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

У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
аукціон в електронній формі буде проведено 26 серпня 2016 року філією 

«Львівський аукціонний центр» Пат дак «національна мережа аукціонних 
центрів» (електронна адреса: Filia.lac.nmac@ukr.net). час початку аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 14.00.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 22 серпня 2016 р. до 
18.00 включно.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заява 
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в 
електронному вигляді до Філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна 
мережа аукціонних центрів» на електронну адресу: Filia.lac.nmac@ukr.net.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Філії «Львівський аукціонний центр» (вул. Сахаро-

ва, 46а, м. Львів, 79012) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках 
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також 
докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в 
аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про 
включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в 
аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затверджено-
го наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).

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

чернівецька обЛасть
інформація 

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

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

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

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

Відомості про об'єкт: об’єкт незавершеного будівництва – клуб 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.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 137 892,00 грн (сто 
тридцять сім тисяч вісімсот дев’яносто дві гривні 00 коп.), у т. ч.: вартість об’єкта 
незавершеного будівництва – 1 733,00 грн (одна тисяча сімсот тридцять три гривні 
00 копійок), вартість земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незаверше-
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ного будівництва, – 136 159,00 грн (сто тридцять шість тисяч сто п’ятдесят дев’ять 
гривень 00 копійок). ПДВ – 27 578,40 грн (двадцять сім тисяч п’ятсот сімдесят ві-
сім гривень 40 копійок).

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

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

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

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

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

5. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише за 
умови збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором 

купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здій-
снює контроль за їх виконанням.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 16 547,04 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

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

аукціон в електронній формі буде проведено 26.08.2016 українською 
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведен-
ня в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за 
№ 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додат-
ками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної 
біржі на електрону адресу: Abrezickiyuub@gmail.com. Протягом двох календар-

них днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на 
адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) 
оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином за-
свідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання 
цих документів.

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

Кінцевий термін приймання заяв – 22.08.2016 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташуван-

ня. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області 
за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-
60. Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-32

проДаж об’єктів групи ж

ПрИВАТИЗоВАно ШЛЯХом ПроДАЖУ  
нА АУКЦіоні В еЛеКТронніЙ Формі

дніПроПетровська обЛасть
База відпочинку, що перебуває на балансі ТОВ «Дніпропетровська фабрика 

нетканих матеріалів», за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, 
смт Кіровське, вул. Орельська, 1. Приватизовано покупцем – юридичною особою 
за 750 565,44 грн., у т.ч. ПДВ – 125 094,24 грн.

дніПроПетровська обЛасть
інформація 

про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта  
соціально-культурного призначення – спортивного  

майданчика з роздягальнею
Назва об'єкта: спортивний майданчик з роздягальнею.
Адреса об'єкта: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Красноярська, 14б.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191307, ПАТ «Криворізький залізорудний 

комбінат» за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, 1а.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою спортивний майданчик 

з роздягальнею у складі: будівля роздягальні літ. А-1 площею 145,0 м2 з ґанком літ. 
а, спортивний майданчик – І площею 7 115,3 м2, вимощення – ІІ площею 2 483,6 м2, 
огорожа № 1 площею 252,3 м2.

Рік введення об’єкта в експлуатацію – 1960.
Загальний технічний стан об’єкта  задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 946 469,00 грн, ПДВ – 189 293,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв– 1 135 762,80 грн.
Умови продажу: використовувати об’єкт приватизації зі збереженням профілю ді-

яльності об’єкта; зобов’язання власника майна зберегти традицію щодо проведення 
занять для дітей на спортивному майданчику безоплатно; забезпечити під час експлу-
атації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил з утримання 
об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством 
України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збере-
ження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, 
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх 
виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження 
приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у дво-
тижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації по-
дати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право 
власності; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під 
об’єктом приватизації вирішується покупцем самостійно в порядку, встановленому 
чинним законодавством України; покупець сплачує нотаріальні послуги, пов’язані 
з посвідченням договору купівлі; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних 
днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну 
продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу при-
йняти його у триденний термін за актом приймання-передавання.

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

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

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

Сума грошових коштів у розмірі 113 576,28 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній 

казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації – «Спортивний майданчик з роздягальнею», розташованого 
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Красноярська,14б).

Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 21 
серпня 2016 року.

аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «універ-
сальна товарно-сировинна біржа» (http://www.utsb.kiev.ua) 25 серпня 2016 
року. час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час за-
кінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку прове-
дення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня 
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 
2015 року за № 1147/27592.

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

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна 
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), 51, оф. 11) 
оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином за-
свідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання 
цих документів.

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

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

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

чернівецька обЛасть
інформація 

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

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

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

Їдальня розташована на земельній ділянці, яка перебуває у постійному ко-
ристуванні ТОВ «Машзавод». Окремо під об’єкт приватизації земельна ділянка 
не виділена. Територія підприємства огорожена, перебуває під охороною, вхід 
(в’їзд) на яку здійснюється через прохідну заводу під наглядом охорони за пе-
репустками.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 185 696,64 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

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

аукціон в електронній формі буде проведено 26.08.2016 українською 
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

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

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

Кінцевий термін приймання заяв – 22.08.2016 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташуван-

ня. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області 
за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-
60. Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

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 димової труби висотою 40,5 м та части-

на покриття площею 14,0 м2 прилеглої до неї території котельні. Місцезнахо-
дження об’єкта: Закарпатська обл., м. Чоп, вул. Миру, 21а. Найменування балансо-
утримувача: Виробничий структурний підрозділ «Мукачіське управління будівельно-
монтажних робіт і цивільних споруд» регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ 
«Укрзалізниця» (тел. 9-23-50). Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 
61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замов-
ник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ 
«Лайфселл». Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 30.06.2016: 
11 106,67 грн. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 242,10 грн/м2 станом на 05.02.2016. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: бокс поглибленого огляду (літ. о) загальною 
площею 195,8 м2 на митному посту «ужгород». Місцезнаходження об’єкта: 
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 224. Найменування балансо-
утримувача: Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні 
(користуванні) Закарпатської митниці ДФС (тел. (0312) 64-96-04). Мета прове-
дення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника 
конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закар-
патській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Карпаті Трейдінг». Правовий режим 
земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка 
земельної ділянки: 218,70 грн/м2 станом на 17.02.2015. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина господарського блоку № 2 (літ. в) за-
гальною площею 14,2 м2, яка складається з вбудованого приміщення (поз. 
5) площею 1,3 м2, вбудованого приміщення (поз. 6) площею 1,1 м2, вбудо-
ваного приміщення (поз. 7) площею 1,1 м2, вбудованого приміщення (поз. 
11) площею 5,4 м2, вбудованого приміщення (поз. 13) площею 5,3 м2. Міс-
цезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., с. Малий Березний, вул. Ублянська, 
50. Найменування балансоутримувача: Державна фіскальна служба України та в 
оперативному управлінні (користуванні) Закарпатської митниці ДФС (тел. (0312) 
64-96-04). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса 
замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ 
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Сайрус Груп». Правовий 
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки: 21,06 грн/м2 станом на 01.01.2008. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовна).

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

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

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

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і 
складається з:

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

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

Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по За-
карпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 
313) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеді-
лок – четвер до 17.00, п’ятниця – до 15.45). Конкурсна документація подається 
на кожний об’єкт окремо. На конверті слід зробити помітку «На конкурс з від-
бору 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: вбудоване в перший поверх будівлі (літ. а-4, 

інвентарний номер 406, реєстровий номер 02495431.10.аааддЛ068) не-
житлове приміщення № 30 площею 15,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
69076, м. Запоріжжя, вул. Новобудов, буд. 4. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою 
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізьке 
відділення державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут бу-
дівельних конструкцій». Платник робіт з оцінки: ТОВ «Геоінжиніринг». Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. Контактні телефони: відділ 
оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). 
Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. 
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

� 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в п’ятий поверх п’ятиповерхової бу-
дівлі експериментально-лабораторного корпусу «а» нежитлове приміщення 
кімн. № 534 (приміщення 1, 2) загальною площею 18,0 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної пла-
ти з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: 
ДП «Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та фе-
росплавів». Платник робіт з оцінки: ПАТ «МТС Україна». Дата оцінки: (дата, на яку 
проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. Контактні телефони: відділ оренди дер-
жавного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електро-
нна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник 
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

� 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення іV (части-
ни приміщень № 15, № 17, № 19, № 20, № 21, № 22, № 28, № 29, № 30, 
№ 31, № 40) першого поверху двоповерхової будівлі (літ. а-2), реєстровий 
№ 05379932.1.ЮучПкХ226, площею 458,2 м2; вбудоване нежитлове примі-
щення іV (частини приміщень № 44, № 46, № 47, № 48, № 57) другого повер-
ху двоповерхової будівлі (літ. а-2), реєстровий № 05379932.1.ЮучПкХ226, 
площею 257,0 м2, загальною площею 715,2 м2. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська (Дзержинського),8/ Покровська 
(Свердлова), 28. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну 
дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Комітет з фізичного виховання та 
спорту Міністерства освіти і науки України. Платник робіт з оцінки: спеціалізована 
дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з боротьби вільної і дзюдо. Дата 
оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. Контактні телефони: 
відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-
50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16 площею 89,4 м2 та частини приміщень спільного користу-
вання № 1, 2,17 площею 29,7 м2 будівлі (літ. а-1). Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, 20/1. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. 
Балансоутримувач майна: Таврійський державний агротехнологічний універси-
тет. Платник робіт з оцінки: ФОП Братишко Людмила Леонідівна. Дата оцінки: 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. Контактні телефони: відділ 
оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). 

Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. 
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

� 5. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі гуртожитку, реєстровий 
номер 04645768.7еятдгу270, загальною площею 47,8 м2. Місцезнаходження 
об'єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізькій р-н, с. Широке, вул. Центральна (стара 
назва Радянська), 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії 
договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький центр льотної підготовки 
імені маршала авіації О. І. Покришкіна. Платник робіт з оцінки: ТОВ «лайфселл». Дата 
оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 17.01.2016. Контактні телефони: 
відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-
50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

� 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі (літ. а-4), а саме: 
частина приміщення № 27 (площею 18,0 м2) другого поверху, приміщень з № 60 
до 64 включно, частина приміщення № 59 (площею 40,0 м2) четвертого поверху 
та частина замощення І (площею 200,0 м2) загальною площею 320,0 м2. Місцез-
находження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Музична, 2а. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач май-
на: Філія «Запорізький державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП 
«Укрінтеравтосервіс». Платник робіт з оцінки: ФОП Дімогло Костянтин Валерійо-
вич. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 1,1438 га. Місце розташування 
земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, вул. Музична, 2а. Цільове призначення 
земельної ділянки (ділянок) – розташування автошколи. Правовий режим земельної 
ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної 
ділянки (ділянок) – 2 363 548,32 грн. Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 31.07.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ 
по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ 
ФДМУ по Запорізькій області.

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

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

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія серти-
фіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного 
майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штат-
ному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про 
оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І 
Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із запо-
вненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені 
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 
2 до Положення); 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запеча-
таному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт 
у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.

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.

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

документального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій об-
ласті (каб. № 9) до 12.08.2016 (включно).

конкурс відбудеться 18.08.2016 о 10.00 у рв фдму по Запорізькій об-
ласті за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

кіровоградська обЛасть
IнформацIя

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
�  1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення площею 

28,63 м2 за адресою: м. Кіровоград, пров. Відбійний, 50, що перебувають на ба-
лансі Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта». Найменування балансоутри-
мувача: Кіровоградська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Кіровоград, пров. Відбійний, 50. Мета проведення незалежної оцінки: 
продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. 
Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника 
конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нема-
теріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій – дані уточнюються. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: дані уточнюються. 
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016. Площа земельної 
ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, 
пров. Відбійний, 50. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській об-
ласті (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Шабленко 
Тетяна Тимофіївна (тел. (066)570-97-70).

� 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною 
площею 188,1 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: 
Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Михайла Грушевського (Калініна), 7, 
що перебувають на балансі Управління поліції охорони в Кіровоградській області. 
Найменування балансоутримувача: Управління поліції охорони в Кіровоградській 
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, 
вул. Михайла Грушевського (Калініна), 7. Мета проведення незалежної оцінки: 
продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. 
Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника 
конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нема-
теріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавер-
шених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 
01.07.2016 – 10,96122 тис. грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять дер-
жавну таємницю: дані уточнюються. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка 
майна) – 31.08.2016. Площа земельної ділянки: 398,54 м2. Місце розташування 
земельної ділянки: м. Світловодськ, вул. Михайла Грушевського (Калініна), 7. 
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кі-
ровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Гайчук Ірина Михайлівна 
(тел. (096) 450-44-60).

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

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

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

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її 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.

Враховуючи вимоги листа Фонду державного майна України від 15.06.2016 
№ 10-36-11307 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки 
майна у першому кварталі 2016 р.» та з метою недопущення нанесення збитків плат-
никам робіт, повідомляємо, що максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, 
що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки 
об’єкта нерухомого майна (нежитлові приміщення), становить 1 725,40 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити про-
позиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 
робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення 
на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімн. 801 РВ 
ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до 
19.08.2016 включно у робочий час до 16.00. На конверті потрібно зробити відміт-
ку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву 
об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта 
оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
конкурс відбудеться у рв фдму по кіровоградській області 26 серпня  

2016 р. о 8.30 за адресою: 25009, м. кіровоград, вул. глинки, 2, кімн. 708.

Львівська обЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди 
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 

38,6 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, 
вул. Л. Українки, 1. Балансоутримувач: ДП «Національний академічний український 
драматичний театр ім. М. Заньковецької». Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди 
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Л. Українки, 1. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з 
оцінки – ФОП Рибців Юлія Володимирівна.

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною 
площею 353,8 м2 на першому поверсі дво-чотириповерхової будівлі. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Балансоутриму-
вач: ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих 
систем». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Елек-
тронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної 
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з ура-
хуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування 
земельної ділянки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – 
ТзОВ «МС Тріумф».

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 рекомендована мак-
симальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 року 
та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,4 
грн. для нежитлових приміщень та їх частин.

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 (далі – Положення).

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

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

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її 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 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 слід зробити від-
мітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

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

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

одеська обЛасть
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів державної власності
� 1. Назва об’єкта оцінки: ділянка  даху триповерхової будівлі ас уПс «старт» 

загальною площею 56,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Аеропорт Центральний, 3. Мета проведення оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника 
конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні 
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти неза-
вершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком 
(зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять дер-
жавну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «лайфселл» (інд. код 22859846), 
тел.: 734-12-68, (063) 82-234-62 Вадим, (093) 324-10-81 Оксана.

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будівлі санблоку № 4 
загальною площею 15,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Кароліно-Бугаз, б/в «Чайка». Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою 
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс 
замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, 
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з 
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які 
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.08.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «МТС Україна» (інд. 
код 14333937), тел.: (095) 289-55-55, (050) 316-00-62, (050) 116-40-453.

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху та частина технічного поверху бу-
дівлі іЛк корпус 1а загальною площею 7,72 м2. Найменування балансоутри-
мувача об’єкта оцінки: Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Мечнікова, 132. Мета проведен-
ня оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з 
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. 
Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника 
конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оціню-
ються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фі-
нансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.08.2016. Інформація про особу – платника робіт з 
оцінки: ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» (інд. код 30109015), тел.: 743-11-
07, (094) 669-99-49, 799-12-30, 743-11-19.

� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху адміні-
стративної будівлі загальною площею 40,3 м2. Найменування балансоутриму-
вача об’єкта оцінки: Управління державної автомобільної інспекції ГУМВС України 
в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Академіка 
Корольова, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замов-
ника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. 
Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються 
окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну та-
ємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016. Ін-
формація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Бутенко Андрій Петрович (інд. 
код 2918019110), тел. (050) 336-77-44.

� 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (37,5 м2) 2-го поверху та 
приміщення (49,6 м2) в підвальному поверсі навчального корпусу морехід-
ного училища ім. марінеска літ. «а» загальною площею 87,1 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Морехідне училище ім. О. І. Маринеска Наці-
онального університету «Одеська морська академія». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору орен-
ди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу 
(048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. 
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні 
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти не-
завершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з 
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про 
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.08.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Істратова 
Елеонора Анатоліївна (інд. код 2068302024), тел.: (050) 902-82-01, 772-81-00.

� 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі 
адміністративно-лабораторного корпусу загальною площею 114,0 м2. На-
йменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет біоре-
сурсів і природокористування України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
пров. Високий, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон за-
мовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. 
Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окре-
мо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016. Інформація 
про особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство «Євротерм – Львів» 
(інд. код 33532913), тел.: (067) 674-81-56 Ігор, 783-02-39.

� 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на другому поверсі будівлі 
«старт» ас увд загальною площею 42,59 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Державне підприємство обслуговування повітряного руху України. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Центральний аеропорт, № 3. Мета про-
ведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати 
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. 
Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника кон-
курсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта госпо-
дарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові ін-
вестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна): 31.08.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: 
ПП «АВІАПРИМА» (інд. код 23214896), тел.: 730-50-90, 49-99-50.

� 8. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на першому по-
версі триповерхового головного учбового корпусу онмеду загальною площею 
4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний 
медичний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ольгіївська, 
4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса 
замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого 
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): –. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.08.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПП «Чай-
кофф» (інд. код 37947793), тел.: (063) 395-44-34, 34-76-39, (063) 245-45-11.

�  9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення в 
адміністративно-побутовій будівлі автотранспортного майданчика паромно-
го комплексу загальною площею 27,6 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, с. Бурлача балка, вул. Північна, 4. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 
731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого 
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак-
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наяв-
ність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016. Інформація про особу – платника 
робіт з оцінки: ПАТ «Іллічівськзовніштранс» (ЄДРПОУ 1860124), Никитюк Юрій Пе-
трович 48683-30-78, 6- 40-29, (097) 465-45-03, market@ivt.il.od.ua.

� 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення на цокольному 
поверсі 5-поверхової будівлі гу мвс загальною площею 56,1 м2. Найменуван-
ня балансоутримувача об’єкта оцінки: Ізмаїльський міський відділ з обслуговування 
міста Ізмаїл та Ізмаїльського району ГУМВС України в Одеській області. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, віл. Радянської міліції, 27. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 
731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого 
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак-
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.08.2016. Інформація про особу – платника робіт з 
оцінки: ФОП Конорчук Я. І. (ЕДРПОУ 1705821680), 8 (097) 576-29-58.

� 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху пло-
щею 3,6 м2 та ділянка даху площею 10,0 м2, загальною площею 13,6 м2. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Одеський професій-
ний ліцей морського транспорту». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
вул. Князівська, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон за-
мовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. 
Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 

інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окре-
мо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016. Інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «МТС Україна» (ПрАТ «МТС Україна») (ЕДРПОУ 
14333937), (050) 116-40-45 Євгеній – юр. відділ, дог. відділ Олексій (050) 116-41-
57, (095) 289-55-55, Тетяна (050) 116-49-36, Tirechenko@Mts.com.ua.

� 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 3-го поверху та ді-
лянка даху загальною площею 26,9 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Одеський професійний ліцей морського транспорту». Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 45. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з 
метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-
28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника 
конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оціню-
ються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фі-
нансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.08.2016. Інформація про особу – платника робіт з 
оцінки: ПАТ «МТС Україна» (ПрАТ «МТС Україна») (ЄДРПОУ 14333937), (050) 116-
40-45 Євгеній – юр. відділ, дог. відділ Олексій (050) 116-41-57, (095) 289-55-55, 
Тетяна (050) 116-49-36, Tirechenko@Mts.com.ua.

� 13. Назва об’єкта оцінки: частина виробничого майданчика 5-го термінала 
порту загальною площею 52,56 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Мета прове-
дення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з 
метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. 
Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника кон-
курсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта госпо-
дарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові ін-
вестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна): 31.08.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: 
ТОВ «МАРТРАНС М» (ЄДРПОУ 37673049), (048) 689-17-18, 3-41-59, Buxgalteriya@
gmail.com city@madis.com.ua; (048) 684-16-95; (048) 689-19-93.

� 14. Назва об’єкта оцінки: вбудовано-прибудовані приміщення та части-
на підсобного приміщення під сходами на 1-му поверсі головного учбового 
корпусу (літ. а) загальною площею 27,7 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 112. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації до-
говору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника 
конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні 
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти не-
завершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з 
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які 
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.08.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ акціонерний банк 
«Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280), 748-80-43, факс 64-98-26, юр. відділ 777-55-18, 
Юрій 777-55-21 (093) 849-54-86, 730-80-90 (78)-приймальня, (095) 098-54-88 Ан-
дрій, asikorsky@ukrgasbank.com, 730-80-85 бухгалтерія (050) 314-59-37, 730-80-78 
Віктор Олександрович, (050) 391-80-40 Оксана Володимирівна.

�  15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 3-му поверсі 
3-поверхової будівлі методичного центру художньо-естетичного вихован-
ня школярів і молоді загальною площею 102,15 м2. Найменування балансоу-
тримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, вул. Градоначальницька, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринко-
вої вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника кон-
курсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні 
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти не-
завершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з 
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про 
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.08.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Дитяча гро-
мадська організація «Дитячий центр «Мауглі» (ЄДРПОУ 26054022), тел. 8(067) 
700-55-53 Хомутенко Руслан Миколайович.

�  16. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху 
3-поверхового учбового корпусу загальною площею 3,0 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Південноукраїнський на-
ціональний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, Фонтанська дорога, 4. Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замов-
ника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, 
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсут-
ні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.08.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Ситнік 
Ірина Миколаївна (інд. код 2791413681), тел. (067) 975-88-45.

� 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі колишньої крео-
зотної бази на території нафторайону ренійського морського торговельного 
порту загальною площею 121,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: ДП «Ренійський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188. Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замов-
ника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, 
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсут-
ні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.08.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Укрчем» 
(ЄДРПОУ 31460973), тел. (048) 406-17-39 Оксана.

� 18. Назва об’єкта оцінки: кухня на 2-му поверсі та торгова площадка у 
вестибулі на 1-му поверсі ону ім. і. і. мечникова загальною площею 64,1 м2. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький буль-
вар, 24/26. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар, 
24/26. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розра-
хунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електро-
нна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності 
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий 
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвес-
тицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо 
за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016. Інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа 
Кашеварова Зоя Миколаївна (інд. код 1922702003), тел.: 8(096) 600-58-92.

� 19. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху у будівлі 
навчального корпусу загальною площею 14,0 м2. Найменування балансоутри-
мувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Єлісаветинська, 12. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою 
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Теле-
факс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: 
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарю-
вання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані 
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засо-
би, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.08.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Брунєв-
ський Борис Іванович (інд. код 1375504897), тел. (097) 127-08-01.

� 20. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху дво-
поверхової будівлі учбового корпусу № 2 загальною площею 9,92 м2. Наймену-
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 34. Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою 
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Теле-
факс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: 
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарю-
вання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані 
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засо-
би, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.08.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Кошман 
Ірина Павлівна (інд. код 2505413408), тел.: (067) 485-87-64.

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

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

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

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового 
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосе-
редньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи 
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 17.08.2016. 
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на 
участь у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

конкурс відбудеться 23.08.2016 об 11.00 у рв фдму по одеській області 
(65012, м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, кімн. 503).

Відповідно до листа Фонду державного майна України від 15.06.16 № 10-36-
11307 (вх. РВ від 23.06.16 № 01103886) «Щодо показників середніх значень ціни 
надання послуг з оцінки майна у першому кварталі 2016 року»: «за результатами 
аналізу звітності, отриманої від регіональних відділень, Фонд інформує про середні 
значення ціни послуг з оцінки майна, що склалася у першому кварталі 2016 року 
за групами об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухо-
мого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, 
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних 
пристроїв) – 1 725,40 грн; окремо розташована будівля – 1 849,9 грн; комплекс 
будівель та споруд – 3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 
грн; цілісний майновий комплекс – 10 580,00 грн. З метою недопущення нанесен-
ня збитків платникам робіт, а також уникнення зловживань та маніпулювання під 
час проведення конкурсів, пропонуємо зазначену вище інформацію публікувати 
в оголошеннях про проведення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
як максимальну ціну надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною 
комісією під час обрання переможця.».

інформація 
рв фдму по одеській області про оголошення конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності 
� Назва об’єкта оцінки: адміністративна будівля загальною площею 

77,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління 
статистики в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., 
м. Березівка, вул. Ворошилова, 5. Мета проведення оцінки: приватизація шля-
хом продажу на аукціоні (у т. ч. за методом зниження ціни). Телефон замовника 
конкурсу (048) 728-72-62, факс замовника конкурсу (048) 731-50-28, електронна 
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності 
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий 
комплекс якого оцінюються: Код КВЕД 84.11 Державне управління загального 
характеру. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 об’єкт основних 
засобів. Балансова вартість об’єкта (основні засоби) станом на 01.01.2016 –  
8 011,65 грн. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів 
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, 
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце роз-
ташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –. 
Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної 
ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:  ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.16. Інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 15).

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

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

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

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом пошто-
вого відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або 
безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю органі-
заційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) 
до 18.00 15.08.2016. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку 
якого подано заяву на участь у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, 
який подає заяву.

конкурс відбудеться 19.08.2016 о 16.00 у рв фдму по одеській області 
(65012, м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, кімн. 503). телефон для до-
відок (048) 731-50-39.

Відповідно до листа Фонду державного майна України від 15.06.16 № 10-36-
11307 (вх. РВ від 23.06.16 № 01103886) «Щодо показників середніх значень ціни 
надання послуг з оцінки майна у першому кварталі 2016 року»:

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

об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є 
одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, 
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40 
грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та споруд – 
3 200,0 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,8 грн; цілісний майновий 
комплекс – 10 580,00 грн.

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

ІІ. Щодо результатів конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
20.07.2016

РВ ФДМУ по Одеській області керуючись вимогами пункту 10 розділу V (Поря-
док проведення конкурсу), пунктів 1, 2 розділу VІ (інформація про результати кон-
курсу) Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердже-
ного наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190, рішенням комісії з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності (протокол засідання від 20.07.2016) інформує про результати конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, оголошеного на 20.07.2016, по об’єкту:

1. ТОВ Оціночна фірма «ІНЮГ-ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Мрихіна І. В.
Назва об’єкта оцінки: Єдиний майновий комплекс Державне підприємство 

«Енергомонтажний поїзд № 754 разом із земельною ділянкою». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки підприємства (юридична адреса): 65039, м. Одеса, вул. Семінарська, 
15а, виробнича база підприємства за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, 
смт Авангард, вул. Базова, 5. Мета проведення оцінки: приватизація Єдиного май-
нового комплексу Державне підприємство «Енергомонтажний поїзд № 754 разом 
із земельною ділянкою». 29 500,00 грн, 15 календарних днів.

РВ ФДМУ по Одеській області, керуючись вимогами пункту 2 розділу V (Поря-
док проведення конкурсу) Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, рішенням комісії з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності (протокол засідання від 20.07.2016) вважає 
таким, що не відбувся 20.07.2016. Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
по об’єкту приватизації – адміністративній будівлі загальною площею 77,1 м2. На-
йменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики в 
Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Березівка, 
вул. Ворошилова, 5. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на 
аукціоні (у т. ч. за методом зниження ціни). Голова комісії прийняв рішення про по-
вторне проведення конкурсу та призначив його дату – 19.08.2016 о 16.00.

рівненська обЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� Назва об’єкта оцінки: будівля складу площею 258,3 м2 та асфальтове 

покриття площею 500,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
УМВС України в Рівненській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, 
вул. Київська, 101ж. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. 
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). 
Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: 
pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області 
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: Державне підприєм-
ство Міністерства внутрішніх справ України «ІНФОРМ-РЕСУРС». Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазна-
чаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематері-
альних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокових фінансових інвестицій станом на 24.06.2016 становить 13 926,00 
грн. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування 
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: 
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

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

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

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

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

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

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

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

конкурс відбудеться 19 серпня 2016 року о 9.00 в рв фдму по рівнен-
ській області за адресою: 33028, м. рівне, вул. 16 Липня, 77.

Документи на участь у конкурсі приймаються 15.08.2016 (включно) до 17.00 
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення третього 

поверху гуртожитку № 2 площею 54,4 м2. Найменування балансоутримува-
ча об’єкта оцінки: Рівненський державний аграрний коледж. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Дубенська, 37. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ 
оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна 
адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ 
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з 
оцінки: Приватний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садочок) сімей-
ного типу «Віфлиєм». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фі-
нансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: ін-
формація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце 
розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення зе-
мельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інфор-
мація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: виробничі приміщення адмінбудинку площею 
65,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Рівненське обласне 
управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Кав-
казька, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон 
замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс 
замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, 
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Єфремов Володимир 
Миколайович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, осно-
вні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): інформація відсутня. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: ін-
формація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце 
розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення зе-
мельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інфор-
мація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: будівля двоповерхова площею 197,2 м2. Найме-
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Дубровицьке 
лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Дубро-
виця, вул. Залізнична,14. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. 
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). 
Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: 
pochta_56@spfu.gov.ua Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області 
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: Державне підприємство 
«Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Дубровицький 
Держспецлісгосп». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фі-
нансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 об’єкт. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом 
на 01.06.2016 становить 11 500,00 грн. Розмір земельної ділянки, усього: інформація 
відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове при-
значення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділян-
ки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація 
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

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

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

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

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

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

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

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

конкурс відбудеться 19 серпня 2016 року о 9.00 в рв фдму по рівнен-
ській області за адресою: 33028, м. рівне, вул. 16 Липня, 77.

Документи на участь у конкурсі приймаються 15.08.2016 (включно) до 17.00 
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

сумська обЛасть
інформація 

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

� 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 10,0 м2 
(балансоутримувач – Державна фіскальна служба України, оперативне управління 
(користування) Сумська митниця ДФС). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сум-
ська обл., Глухівський р-н, траса Кіпті – Глухів – Бачівськ, 242 км + 516 м, МАПП 
«Бачівськ». Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Первісна 
вартість нежитлового приміщення станом на 30.06.2016 – 41 863,00 грн. Розмір 
земельної ділянки, усього – 54 214,0 м2. Місце розташування земельних ділянок: 
Сумська обл., Глухівський р-н, Cопицька с/р. Цільове призначення земельних ді-
лянок – для громадського призначення (обслуговування міжнародних пунктів про-
пуску «Бачівськ» та «Катеринівка»). Правовий режим земельних ділянок – державна 
власність. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок – 318 713,3 грн (довідка 
від 26.01.2016). Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. 
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з 
оцінки об’єкта – ПАТ АБ «Укргазбанк».

� 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 6,5 м2 
(балансоутримувач – Державна фіскальна служба України, оперативне управлін-
ня (користування) Сумська митниця ДФС). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Сумська обл., Велико-Писарівський р-н, Дмитрівська с/р, автодорога Т-17-05 
Лохвиця – Охтирка – КПП «Дмитрівка» 175 км + 450 м. Мета проведення неза-
лежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 31.07.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській об-
ласті. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ АБ «Укргазбанк».

� 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 5,2 м2 
(балансоутримувач – Державна фіскальна служба України, оперативне управління 
(користування) Сумська митниця ДФС). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська 
обл., Сумський р-н, Басівська с/р, автодорога Н07 Київ – Суми – Юнаківка 378 км 
+ 944 м, службовий блок «Юнаківка». Мета проведення незалежної оцінки – пере-
дача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. 

Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з 
оцінки об’єкта – ПАТ АБ «Укргазбанк».

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

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

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

Конкурсна 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.

За рекомендацією ФДМУ максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, 
що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця конкур-
су по оцінці об’єкта нерухомого майна, зокрема, декількох об’єктів нерухомого 
майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні 
приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристро-
їв) – 1 725,40 грн.

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

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

Кінцевий термін подання конкурсної документації – 11 серпня 2016 року 
(включно).

черкаська обЛасть
інформація 

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

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

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

� 1. Об’єкт оцінки: частина нежитлових приміщень першого поверху будів-
лі відділення поштового зв’язку загальною площею 61,7 м2 за адресою: пров. 
Московський, 1а, м. Сміла Черкаської області, що обліковуються на балансі ЧДУДПП 
«Укрпошта». Платник робіт з оцінки: ФОП Прудивус С. В. Дата оцінки: 31.07.16.

� 2. Об’єкт оцінки: нежитлове приміщення на другому поверсі навчально-
го корпусу площею 12,2 м2 за адресою: вул. Енергетиків, 143, м. Канів Черкаської 
області, що обліковуються на балансі ДНЗ «Канівське вище професійне училище». 
Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком». Дата оцінки: 31.07.16.

ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою 
приватизації шляхом продажу на аукціоні.

� 1. Об’єкт оцінки: об’єкт державної власності групи а – нежитлове при-
міщення в будівлі тракторної бригади (лазня, душова) загальною площею 
12,3 м2 за адресою: 20120, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Філіція, вул. Мо-
лодіжна, 11/1). Дата оцінки: 31.07.16.

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

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

заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток 
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інфор-
мацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення) 
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, каль-
куляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не 
більше 8 календарних днів), запечатану в окремому конверті. За результатами ана-
лізу звітності регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг з 
оцінки майна, що склалася у I кварталі 2016 року за групами об’єктів:

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

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

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

Останній день подання – заяв 12 серпня 2016 року до 16.00.
конкурс відбудеться 18 серпня 2016 року о 10.00 у рв фдму по чер-

каській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. черкаси, 18000, 
тел. 37-29-71.

чернівецька обЛасть
інформація 

рв фдму по чернівецькій області про об’єкти оцінки
� 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення першого поверху будівлі 

(літ. а) загальною площею 63,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Головне управління статистики у Чернівецькій області. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Головна, 249а. Мета проведення оцінки: переда-
ча в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника 
конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: admin_77@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, 
необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти неза-
вершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з облі-
ком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного 
капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних ін-
вестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 
3 803,73 грн станом на 30.06.2016. Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-
вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 
0,1894 га. Місце розташування земельної ділянки: м Чернівці, вул. Головна, 249а. 
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративного 
будинку (1.12.1 – державне управління та місцеве самоврядування). Правовий 
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки: 1 050 734,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які 
містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 30.06.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення першого по-
верху будівлі навчального корпусу № 1 (літ. а) загальною площею 42,2 м2. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Чернівецький політех-
нічний коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. П. Каспрука, 2. 
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 
55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого 
оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, осно-
вні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статут-
ного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається 
окремо за групами): 2 839,48 грн станом на 30.06.2016. Кількість земельних ділянок 
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, 
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ді-
лянки, усього: 1,8571 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. П. 
Каспрука, 2. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування будівель 
освіти. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Норма-
тивна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.

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

Замовник незалежної оцінки – РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платники незалежної оцінки: об’єкта оцінки № 1 – ФОП Василів Лідія Володи-

мирівна; об’єкта оцінки № 2 – ФОП Браткевич Юрій Дмитрович.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки вищезазначених об’єктів 

оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договорів 
про надання послуг з оцінки.

Максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною 
комісією під час обрання переможців, – 1 725,40 грн.

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

⇒
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оГоЛоШеннЯ Про нАмір ПереДАТИ ДерЖАВне мАЙно В оренДУ

 департамент орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а

воЛинська обЛасть
огоЛоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління  Балансоутримувач 

(код ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання 

1 Державне агентство риб-
ного господарства України

25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, 
82а, тел. (044) 486-07-91

Гідротехнічні споруди ставів, а саме: ви-
думка, головний, зимовий, стецький

25592421.15.ААЕЖАГ637; 25592421.15.
ААЕЖАГ639; 25592421.15.ААЕЖАГ643; 

25592421.15.ААЕЖАГ667

 Волинська обл., Горохівський 
р-н, на території Холонівської с/р

– 477 000,00 2 роки 364 дні Для рибогосподарської діяльності

2 Міністерство освіти і науки 
України

00727794, Рожищенський коледж Львівського національного університету ве-
теринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, 45100, Волинська 
обл., м. Рожище, вул. Грушевського, 14, тел. (03368) 2-11-64

Частина приміщення їдальні «В-2» 00492990.1.БЕШСНП1045 45100, Волинська обл., м. Рожи-
ще, вул. Грушевського, 14

363,4 834 678,00 2 роки 364 дні Розміщення їдальні, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи, в 
навчальному закладі

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

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

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках 
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’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, а також інформація про претен-
дента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є приміщення, частина будівель, зо-
крема офісна, торговельно-офісна, торговельна нерухомість та нерухомість під 
заклади громадського харчування.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового 
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до 
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної 
дати проведення конкурсів. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбо-
ру суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву 
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації ін-
формації про оголошення конкурсів о 10.00 у рв фдму по чернівецькій об-
ласті за адресою: м. чернівці, вул. Л. кобилиці, 21а. телефон для довідок 
(0372) 55-44-84.

чернігівська обЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
� Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 161,0 м2 на першо-

му поверсі двоповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Бахмацькому районі 
Чернігівської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Бахмач, 
вул. Соборності, 31. Платник робіт з оцінки – ФОП Федоренко І. М. Замовник робіт 
з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, 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 про-
ведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016. Максимальна вартість послуг – 1 725,00 
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.

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

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження прак-
тичної оціночної діяльності з оцінки майна за 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.

м. київ
інформація 

рв фдму по м. києву про оголошення конкурсів  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 

до проведення незалежних оцінок об’єктів оренди
� 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 

розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від 
сторонньої організації).

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки Площа, м2 Адреса об’єкта 

оцінки
Балансоутри-

мувач
Платник робіт з 
оцінки об’єкта

Орієнтовна 
дата оцінки

1 Нежитлове при-
міщення

206,5 м. Київ, вул. Гор-
лівська, 226/228

Казенне під-
приємство «НТК 
«Імпульс»

ФОП Лєбєдєва 
С. Б.

31.07.16

2 Нежитлове при-
міщення

130,0 м. Київ, вул. Гор-
лівська, 226/228

Казенне під-
приємство «НТК 
«Імпульс»

ТОВ «Інноваційна 
Діагностика»

31.07.16

3 Нежитлове при-
міщення

145,3 м. Київ, вул. Гор-
лівська, 226/228

Казенне під-
приємство «НТК 
«Імпульс»

ФОП Лєбєдєв 
Д. М.

31.07.16

4 Нежитлове при-
міщення

310,0 м. Київ, вул. Гор-
лівська, 226/228

Казенне під-
приємство «НТК 
«Імпульс»

ТОВ «Укравто-
запчастина»

31.07.16

5 Частина даху та 
технічний май-
данчик

15,65  
(у т. ч. 6,0 
та 9,65)

м. Київ, Столичне 
шосе, 215

ДП «Санаторій 
«Конча-Заспа»

ПрАТ «МТС 
Україна»

31.07.16

6 Нежитлове при-
міщення

25,7 м. Київ, просп. 
Повітрофлотський, 
39/1

ДП «Укрдіпро-
дор»

ФОП Муравйов 
В. І.

31.07.16

7 Нежитлове 
приміщення та 
рухоме майно з 
числа необорот-
них активів

122,2 та 89 
од. інди-
відуально 
визначеного 
майна

м. Київ, вул. М. Ко-
цюбинського, 7

Рахункова палата ФОП Дущенко 
М. І.

31.07.16

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Платник робіт з 

оцінки об’єкта
Орієнтовна 
дата оцінки

1 Нежитлове при-
міщення

38,5 м. Київ, вул. Ні-
жинська, 29є

Національний авіа-
ційний університет

ТОВ «Булавіа-Посад 
л.т.д.»

31.07.16

2 Нежитлове при-
міщення

70,0 м. Київ, вул. В.
Чорновола, 24

Київський 
професійно-
педагогічний 
коледж ім. А. Ма-
каренка

ФОП Литовчен-
ко Д. І.

31.07.16

3 Частина нежитло-
вого приміщення

4,0 м. Київ, вул. Є. 
Сверстюка, 15

ДП «ДІСЕД» ФОП Балашова О. І. 31.07.16

4 Нежитлове примі-
щення – частина 
пам’ятки історії

48,3 м. Київ, вул. Бан-
кова, 3

ДП «Укрінвестбуд» БФ «Розвиток фут-
болу України»

31.07.16

5 Нежитлове при-
міщення

14,8 м. Київ, вул. С. 
Петлюри, 15

ДП «КИЇВДІПРО-
ТРАНС»

ТОВ «Донецький 
інститут води»

31.07.16

6 Нежитлове при-
міщення

13,1 м. Київ, вул. Со-
лом’янська, 1

Державний інсти-
тут управління та 
економіки водних 
ресурсів

ВГО «Товариство 
меліораторів та 
водогосподарників 
України»

31.07.16

7 Нежитлові при-
міщення

49,5 м. Київ, бульв. 
Чоколівський, 13

Національний ін-
ститут стратегічних 
досліджень

ФОП Лінчевська 
Я. В.

31.07.16

8 Нежитлове при-
міщення

240,1 м. Київ, просп. 
Перемоги, 50

ДВ «Преса України» ТОВ «Юкофі-
Машинз»

31.07.16

9 Нежитлове при-
міщення

42,4 м. Київ, вул. Кос-
тянтинівська, 68

ДП «НДІБМВ» ГО «Центр енергое-
фективних концеп-
цій будівництва»

31.07.16

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Платник робіт з 

оцінки об’єкта
Орієнтовна 
дата оцінки

1 Частина неру-
хомого майна

320,0 м. Київ, 
вул. Полковника 
Шутова, 13б

ДНЗ «Центр професійної 
освіти інформаційних 
технологій, поліграфії та 
дизайну м. Києва»

ПП «Видавни-
цтво «Фенікс»

31.07.16

2 Частина не-
житлового 
приміщення

236,0 м. Київ, вул. Е. 
Потьє, 8а

ДП НДІ «Оріон» ТОВ «НВП 
«Сінко»

30.09.16

3 Частина неру-
хомого майна

66,1 м. Київ, пл. 
Контрактова, 4, 
корпус № 2

Національний університет 
«Києво-Могилянська 
академія»

ТОВ «ВД «Києво-
Могилянська 
академія»

30.06.16

4 Частина неру-
хомого майна

4,0 м. Київ, просп. 
Науки, 1/2

ДП «Київпассервіс» ФОП Галічкін 
Ю. С.

31.07.16

5 Частина неру-
хомого майна

1,0 м. Київ, вул. М. 
Мишина, 15/17

Київський національний 
лінгвістичний університет

ФОП Прокопенко 
С. В.

31.07.16

6 Частина не-
рухомого май-
на – об’єкта 
культурної 
спадщини

186,3 м. Київ, пл. 
Перемоги, 2

ДП «Національний цирк 
України»

ФОП Федоров 
Ю. О.

30.09.16

7 Частина неру-
хомого майна

174,4 м. Київ, 
вул. Народного 
ополчення, 5а

ДП «Центральний про-
ектний інститут»

ТОВ «БІП-ПМ» 31.08.16

конкурси відбудуться 22 серпня 2016 року о 15.00 в рв фдму по м. києву 
за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.

Документи приймаються до 12.30 15 серпня 2016 року за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті 
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт 
оцінки окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД 
в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допу-
щені не будуть.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, який відбудеться 22 серпня 2016 року».

Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися від-

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

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

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

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки нежитлове приміщення (частина не-
житлового приміщення) та нерухоме майно (частина нерухомого майна) є: окремі 
будівлі, приміщення, частини будівель.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки частина даху є: нерухоме майно для 
розміщення оператора стільникового зв’язку та рекламних носіїв.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки нежитлове приміщення – частина 
пам’ятки історії (частина нерухомого майна – об’єкта культурної спадщини) є: окре-
мі будівлі, приміщення, частини будівель які становлять культурну цінність.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки рухоме майно з числа необоротних 
активів є: індивідуально визначене майно.

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

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

вул. кутузова, 18/9, кімн. 303) 17 серпня 2016 р. о 14.00.

інформація 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Назва об’єкта оцінки: необоротні активи державного підприємства 
«державний науково-дослідний та проектний інститут титану». Наймену-
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: державне підприємство «Державний 
науково-дослідний та проектний інститут титану». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: просп. Леніна, буд. 180, м. Запоріжжя, 69006; тел. (061) 289-91-26, тел./
факс (061) 289-91-00. Мета проведення оцінки: формування статутного капі-
талу публічного акціонерного товариства. Телефон замовника конкурсу (044) 
285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса 
замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектний інститут 
титану»: 71.12 – діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 
технічного консультування в цих сферах; 71.11 – діяльність у сфері архітектури; 
24.45 – виробництво інших кольорових металів; 24.53 – лиття легких кольорових 
металів; 71.20 – технічні випробування та дослідження; 72.19 – дослідження і екс-
периментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти не-
завершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з 
обліком державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектний 
інститут титану», од.: основних засобів – 1 835; необоротних матеріальних акти-
вів – 1 063; нематеріальних активів – 11. Розмір статутного капіталу (власного 
капіталу) державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектний 
інститут титану», тис. грн: 8 129,7. Балансова залишкова вартість нематеріаль-
них активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокових фінансових інвестицій державного підприємства «Державний 
науково-дослідний та проектний інститут титану» станом на 01.04.2016, тис. грн: 
основних засобів – 3 299,346; необоротних матеріальних активів – 311,937; не-
матеріальних активів – 138,193.

Кількість земельних ділянок: 5. Розмір земельних ділянок, усього: 3,723 га.
1. Місце розташування земельної ділянки: просп. Леніна, 180, м. Запоріжжя. 

Цільове призначення земельної ділянки: розташування будівлі інституту. Право-
вий режим земельної ділянки: постійне користування. Нормативна грошова оцінка 
земельної ділянки станом на 10.11.2008, тис. грн: 1 888,268.

2. Місце розташування земельної ділянки: вул. Я. Новицького, 6а, м. Запоріжжя. 
Цільове призначення земельної ділянки: розташування гаражів. Правовий режим 
земельної ділянки: постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної 
ділянки станом на 10.02.2009, тис. грн: 169,379.

3. Місце розташування земельної ділянки: с. Канівське. Цільове призначення 
земельної ділянки: функціонування бази відпочинку. Правовий режим земельної 
ділянки: постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, 
тис. грн: –.

4. Місце розташування земельної ділянки: вул. Теплична, 16, м. Запоріжжя. 
Цільове призначення земельної ділянки: розташування виробничої будівлі. Пра-
вовий режим земельної ділянки: в процесі оформлення у постійне користування. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: –.

5. Місце розташування земельної ділянки: вул. Теплична, 14, м. Запоріжжя. 
Цільове призначення земельної ділянки: розташування науково-дослідної частини 
інституту. Правовий режим земельної ділянки: в процесі оформлення у постійне 
користування. 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): 31.08.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 

до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 

аПарат фдму
інформація 

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
� Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка площею 1,0 га, що обліко-

вується на балансі квартирно-експлуатаційного відділу м. рівне (витяг 
із Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-5601228042014 
від 27.11.2014, кадастровий номер 5610100000:01:015:0169). Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Квартирно-експлуатаційний відділ м. Рівне. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Бахараєва, 6 – вул. Кіквідзе, 64. 
Мета проведення оцінки: проведення процедури організації будівництва житла 
для військовослужбовців та членів їх сімей. Телефон замовника конкурсу (036) 
63-00-57. Телефакс замовника конкурсу (036) 63-00-57. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: sekretarKEV@i.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс 
якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак-
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: –. Розмір статутного капіталу 
(власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кових фінансових інвестицій, тис. грн: –. Кількість земельних ділянок: 1. Роз-
мір земельних ділянок, усього: 1,0 га. Місце розташування земельних ділянок: 
м. Рівне, вул. Бахараєва, 6 – вул. Кіквідзе, 64. Цільове призначення земельних 
ділянок: –. Правовий режим земельних ділянок: постійне користування (витяг 
із Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-5601228042014 
від 27.11.2014, кадастровий номер 5610100000:01:015:0169). Нормативна 
грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 30.06.2016.

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

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

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

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

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

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

Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки – 10 000,00 гривень.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: земельна ділянка на праві влас-

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

штового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпо-
середньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна 
України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 11 серпня 2016 р.

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

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

Платник послуг з оцінки – державне підприємство «Державний науково-
дослідний та проектний інститут титану» (оплата суб’єкта оціночної діяльності 
послуг з оцінки буде здійснюватись частинами протягом 2016 року).

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

Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки – 50,00 тис. грн.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинно-

го сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження 
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами 1 та 2.

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфіка-
ційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж 
професійної діяльності: не менше 5 років (для об’єктів у матеріальній формі); не 
менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів 
майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелек-
туальної власності).

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

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: необоротні активи підприємств, 
зокрема тих, що належать до металургійного виробництва; до сфери архітек-
тури, інжинірингу, технічних випробовувань та досліджень; до сфери наукових 
досліджень та розробок; будівлі (приміщення), споруди; машини, обладнання; 
колісні транспортні засоби; нематеріальні активи; земельні ділянки (речові права 
на них); єдиний (цілісний) майновий комплекс; майновий комплекс.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом по-
штового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпо-
середньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна 
України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 11 серпня 2016 р.

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

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

м. київ, вул. кутузова, 18/9, кімн. 303) 17 серпня 2016 р. о 14.00.

ПіДСУмКИ
За результатами конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, прове-

дених 27.07.2016, переможцями конкурсів визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «М Консалтинг» щодо визначення рин-

кової вартості державного пакета акцій приватного акціонерного товариства 
«ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ» у кількості 94 337 411 шт., що становить 100 % статут-
ного капіталу товариства, з метою приватизації шляхом продажу пакета акцій 
на конкурсі за грошові кошти. Строк надання послуг з оцінки – 18 календарних 
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 38 000,00 гривень;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Консалтингова фірма «Острів» щодо 
визначення ринкової вартості об’єкта оренди – державного нерухомого майна 
загальною площею 5 272,0 м2 (корпус № 1, перший поверх – 3 356,0 м2, підвал – 
1 961,0 м2) за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, що обліковується на балансі 
Державного підприємства заводу «Арсенал», для укладення договору оренди. 
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з 
оцінки – 10 000, 00 гривень.
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житомирська обЛасть
огоЛоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

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

максимально можливий 
строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти і науки 
України

00493681, Житомирський національний агроекологічний університет, 
10008, м. Житомир, бульв. Старий, 7, тел. 22-15-04

Нежитлові приміщення їдальні в 
будівлі гуртожитку № 1 (літ. А)

00493681.1.БЕШСНП6136 м. Житомир, вул. Фещенко-
Чопівського, 33

453,53 1 269 884,00 До 3 років Розміщення їдальні (без продажу товарів 
підакцизної групи)

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

ЗакарПатська обЛасть
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму по Закарпатській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можливий 
строк оренди мета використання

1 Міністерство аграрної політики 
та продовольства України

00413819, Державне підприємство «Агропромислова фірма «Леанка», 
89452, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, смт Середнє, вул. Шев-
ченка, 6, тел. (0312) 72-15-52

Вбудовані приміщення 2-го, 3-го поверхів 
адмінбудинку літ. а а/, що входить до комп-
лексу, винзавод, № 1 

00413819.1. БЕШСНП4789 Закарпатська обл., Ужгородський 
р-н, смт Середнє, вул. Шевченка, 8

621,5 1 241 901,00 2 роки 11 місяців Розміщення офісних приміщень – 
26,3 м2; розміщення складів – 595,2 м2 

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».

ЗаПоріЗька обЛасть
огоЛоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна пло-
ща, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою, грн

максимально можливий 
строк оренди мета використання

1 РВ ФДМУ по Запорізькій 
області

00222226, ПАТ «Запорізький абразивний комбінат», 69014, м. Запоріжжя, 
вул. Олексія Поради (Димитрова), 44, тел. (061) 287-63-09

Паровий котел ДЕ 25-14 ГМ,  
інв. № 41100017

222226.167.ААБАВЖ748 м. Запоріжжя, вул. Олексія 
Поради (Димитрова), 44

– 219 819,00 1 рік Інше використання нерухомого майна (для викорис-
тання у виробництві теплової енергії)

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

івано-франківська обЛасть
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму по івано-франківській 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
3069529, Вище професійне училище № 13 м. Івано-Франківська, 76018, 
м. Івано-Франківськ, вул. Пасічна,10а, тел. (03422) 58-05-10

Частина приміщення одно-
поверхової будівлі 

03069529.2.ЖХЯУГЖ0022 м. Івано-Франківськ, 
вул. Пасічна, 10а

24,8 50 195,00 на 31.05.2016 2 роки 11 місяців Виготовлення меблів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. івано-франківськ, вул.василіянок, 48, рв фдму по івано-франківській області, відділ 
оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди об’єкта відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та ко-
мунального 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 майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство  
інфраструктури України

22919784, Київська обласна дирекція УДППЗ «Укрпошта» Нежитлові приміщення 21560045.1000.АААЖЕД587 Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаїв-
ська, 22

38,5 120 700,00 2 роки 11 місяців Побутове обслуговування населення (перукарня)

2 Державне космічне  
агентство України

14309669, Державне підприємство виробниче об’єднання  
«Київприлад»

Майданчик № 3 – Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, 
просп. Червоноармійців, 2

21,6 59 700,00 2 роки 11 місяців Розміщення обладнання зв’язку з метою надання по-
слуг мобільного зв’язку

3 Міністерство  
інфраструктури України

22919784, Київська обласна дирекція УДППЗ «Укрпошта» Частина нежитлового приміщення – Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя 
Перемоги, 13а

18,48 83 495,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу непро-
довольчих товарів

4 Міністерство  
інфраструктури України

22919784, Київська обласна дирекція УДППЗ «Укрпошта» Частина нежитлового приміщення – Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя 
Перемоги, 13а

20,0 90 362,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу непро-
довольчих товарів

5 Державна казначейська  
служба України

38007165, Управління Державної казначейської служби України у 
Макарівському районі Київської області

Гаражне приміщення 38007165.1.АААГБД220 Київська обл., смт Макарів, вул. Фрунзе, 26 17,9 56 411,00 2 роки 11 місяців Розміщення СТО

Заяви про оренду кожного із 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 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».

кіровоградська обЛасть
огоЛоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження пло-
ща, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна казначейська 
служба України

36734791, Управління Державної казначейської служби України у Новоукраїнському районі Кіровоград-
ської області, 27100, Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 43, тел. (05251) 2-14-94

Частина нежитлового приміщення на першому повер-
сі двоповерхової адміністративної будівлі

36734791.1.ВХФВУО003 Кіровоградська обл., м. Но-
воукраїнка, вул. Леніна, 43

16,6 25 203,00 2 роки 11 місяців Розміщення офісно-
го приміщення 

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

Луганська обЛасть
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму по Луганській області про намір передати в оренду об’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 освіти  
і науки України

02540479, ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище», 93404, Луганська 
обл., м. Сєверодонецьк, просп. Радянський, 17, тел. (095) 329-16-21

Нежитлове вбудоване приміщення (кімн. 307) на третьому поверсі 
п’ятиповерхової будівлі навчально-виробничого корпусу (інв. № 10320001)

02540479.1.БКПТНЕ065 Луганська обл., м. Сєверодо-
нецьк, просп. Радянський, 17

18,3 37 754,00  
станом на 31.03.2016

2 роки 364 дні Розміщення офіса 

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

Львівська обЛасть
огоЛоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти  
і науки України

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 
Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Курбаса, 2, тел. (0324) 41-04-74 

Частина вбудованого нежитлового приміщення на дру-
гому поверсі навчального корпусу № 7 

02125438.1.ХОСККС031 Львівська обл., м. Дро-
гобич, вул. Курбаса, 2

3,0  20 430,00  
станом на 31.05.2016

2 роки 11 місяців  Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання на-
селенню послуг із ксерокопіювання документів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 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’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна казначейська 
служба України

38019788, Управління Державної казначейської служби України у Зіньківському районі Полтав-
ської області, вул. Сумська, 2, м. Зіньків, Полтавська обл., 38100, тел. 3-14-37

Частина нежитлового підвального 
приміщення адмінбудинку 

38019788.1.АААГБГ934 вул. Сумська, 2, м. Зіньків, 
Полтавська обл.

81,4 65 500,00 2 роки 11 місяців Розміщення промислових товарів, що були у ви-
користанні (торгівля уживаними товарами) 

2 Державна служба статис-
тики України

02361892, Головне управління статистики у Полтавській області, вул. Пушкіна, 103, м. Полта-
ва, тел. (053-22) 7-21-02

Нежитлове приміщення 02361892.1.АААДЕЖ148 вул. Пушкіна, 103, м. Пол-
тава

21,4 178 800,00 2 роки 11 місяців Офіс

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів 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 окре-
мому 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».

рівненська обЛасть
огоЛоШення  

орендодавця – рв фдму по рівненській 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 пло-
ща, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти  
і науки України

22554101, Національний університет «Острозька академія», 35800, Рівненська обл., 
м. Острог, вул. Семінарська, 2, тел. (03654) 2-29-49

Частина адміністра-
тивної будівлі

22554101.1.ЧЕДХБЧ072 Рівненська обл., м. Острог, 
просп. Незалежності, 47

61,8 166 200,00 2 роки 11 місяців 38,0 м2 – ремонт та налаштування комп’ютерної техніки; 
23,8 м2 – торгівля непродовольчими товарами

2 Міністерство освіти  
і науки України

02547122, ДНЗ «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту», 
35705, Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Ясна, 6, тел. (03652) 2-25-41

Бетонний майданчик – Рівненська обл., м. Здолбунів, 
вул. Ясна, 6

40,0 15 960,00 2 роки 11 місяців Розміщення блочно-транспортабельної котельні (інше 
використання)

3 Державна служба  
статистики України

04837462, Національна академія статистики, обліку та аудиту, 04107, м. Київ, вул. Під-
гірна, 1, тел. (044) 484-49-41 

Адміністративна 
будівля

– м. Рівне, вул. Полуботка, 13 495,9 3 729 170,00 2 роки 11 місяців Надання побутових послуг 

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів 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 один об’єкт оренди орендодавець 
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

сумська обЛасть
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму по сумській області про намір передати в оренду об’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 Сумська обласна держав-

на адміністрація
14373147, Департамент цивільного захисту населення Сумської обласної дер-
жавної адміністрації, 40009, м. Суми, вул. Шевченка, 9, тел. (0542) 27-63-13

Будівля складу – Сумська обл., Сумський р-н, смт Низи, 
вул. Радгоспна, 18

1 320,5 633 180,00 станом на 31.05.2016 2 роки 364 дні Розміщення складу

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

⇒
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оГоЛоШеннЯ Про ПроВеДеннЯ КонКУрСіВ нА ПрАВо оренДИ мАЙнА

інФормАЦіЯ реГіонАЛЬнИХ ВіДДіЛенЬ ФДмУ

м. київ
інформація 

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

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

приміщення на 1-му поверсі будівлі загальною площею 274,3 м2 (реєстровий 
номер майна 05416892.1.ААААЛГ100), що перебуває на балансі державного підпри-
ємства – Українського державного інституту з проектування об’єктів дорожнього гос-
подарства «Укрдіпродор», за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 39/1.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
29.02.2016 становить 3 342 700,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Державне агентство 
автомобільних доріг України.

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

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

26 770,24 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення кафе, що здій-
снює продаж товарів підакцизної групи, – 63,1 м2 та розміщення кафе, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи, – 211,2 м2; найбільший запропонований розмір 
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі 
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання 
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; 
строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права 
власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендова-
ного майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, 
передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати 
орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в орен-
ду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної 
безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання 
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за 
оцінку (за наявності підтверджних документів); на підтвердження зобов’язання і на 
забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в 
розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок 
відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом 
місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зараху-
ванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладен-
ня з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат 
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних 
послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати 
орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 
0%) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії 
страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент 
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений 
висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу 
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів 
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно 
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здій-
снюється учасниками з кроком 10 % початкової плати торгів.

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

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

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

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

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

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

додаткові пропозиції до договору оренди; ліцензія на продаж товарів підак-
цизної групи.

Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповіда-
ти умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законо-
давству України.

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

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

конкурс буде проведено о 9.20 на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, 
рв фдму по м. києву (кімн. 102).

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання.  Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення договорів оренди 
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-22.

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

інформація 
кев м. Львова про проведення конкурсу на право  

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

адреса: 79007, м. Львів, вул. Батуринська, 2.
� Назва об’єкта та його місцезнаходження: технічний майданчик площею 

250,0 м2 військового містечка № 6 за адресою: Львівська обл., Пустомитів-
ський р-н, с. Солонка.

Розмір орендної плати: стартовий розмір орендної плати за базовий мі-
сяць оренди – червень 2016 р., визначений відповідно до чинного законодав-
ства України, становить 7 384,33 грн (без Пдв). У подальшому орендна плата 
підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції відповідно до вимог чинного 
законодавства України.

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно з орендною 

платою, визначеною за базовий місяць, не нижчий, ніж на аналогічних об’єктах 
інших форм власності.

2. Використання нежитлового приміщення під розміщення операторів телеко-
мунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та про-
вайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до мережі Інтернет.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах 
суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендо-
ваного майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.

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

конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день після публі-
кації цієї інформації в газеті «відомості приватизації» в кабінеті економістів з 
орендних відносин кев м. Львова. телефон для довідок (032) 255-74-80.

Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії такі до-
кументи:

заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013 
№ 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для 
укладення договору оренди майна, що належить до державної власності», зареєстро-
ваним у Міністерстві юстиції України 01.03.2013 за № 346/22878, а саме:

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

б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: копiю документа, що посвiдчує 
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довiренiсть, видану 
представнику фiзичноi особи; посвідчену нотаріусом копію свідоцтва про реє-
страцію фізичноi особи як суб’єкта пiдприємницькоiї дiяльностi; витяг з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; декларацiю 
про доходи або завiрену в установленному порядку копiю звiту суб’єкта малого 
пiдприємництва – фiзичної особи – платника єдиного податку;

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

інформація 
управління сбу в одеській області про проведення конкурсу  

на право оренди нерухомого військового майна
1. Замовник конкурсу: повна назва – Управління Служби безпеки України  

в Одеській області.
 Адреса: Україна, 65045, м. Одеса, вул. Єврейська, 43.
Контактні особи з питань проведення конкурсу: Постніков Денис Сергійович, 

тел. (048) 722-23-84; Гудович Максим Валерійович, тел. (048) 779-25-00.
� 2. Предмет конкурсу: передача в оренду нерухомого військового май-

на, нежитлові приміщення загальною площею 65,5 м2 в одноповерховому 
будинку за адресою: Одеська обл., м. Кодима, вул. Соборна (Леніна), 44 з метою 
використання – розміщення аптеки, що реалізує готові ліки.

3. Умови подання конкурсних пропозицій:
Адреса: 65045, м. Одеса, вул. Єврейська, 43, робоча група з проведення 

конкурсу.
Спосіб подання: особисто або через уповноваженого представника (на під-

ставі довіреності), форма надання: письмова (в конверті).
4. Перелік документів, які подаються орендарем для участі в конкурсі:
заява про намір узяти в оренду майно, що належить до державної власності, із 

зазначенням найменування, місцезнаходження (місце проживання) та платіжних 
реквізитів заявника; проект договору оренди об’єкта; належним чином оформлена 
довіреність, видана представнику юридичної особи; копії установчих документів, 
засвідчені в нотаріальному порядку (для юридичних осіб), копія виписки або витя-
гу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, 
копія паспорта (сторінки 1, 2, та сторінка із зазначенням останнього місця про-
живання) – для фізичної особи; копія ліцензії на здійснення юридичною особою 
окремого виду діяльності (за наявністю такого); відомості про фінансовий стан 
(платоспроможність) учасника конкурсу; техніко-економічне обґрунтування оренди 
(варіанти поліпшення орендованого майна), заходи, що плануються для захисту 
навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації 
об’єкта, умови створення безпечних та нешкідливих норм експлуатації об’єкта; 
письмове зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, зобов’язання 
(пропозиції) щодо забезпечення орендної плати (застави майна тощо) та додаткові 
зобов’язання щодо експлуатації об’єкта.

5. стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинно-
го законодавства України, нерухомого військового майна (нежитлові приміщення 
загальною площею 65,5 м2 в одноповерховому будинку за адресою: Одеська обл., 
м. Кодима, вул. Соборна (Леніна), 44, з метою використання – розміщення аптеки, 
що реалізує готові ліки) без Пдв – 1 578,67 грн (одна тисяча п’ятсот сімдесят 
вісім грн 67 коп.) на місяць.

6. Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; укладення договору про постачання ко-

мунальних послуг; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати 
внесенням завдатку у розмірі, не меншому, ніж одна місячна орендна плата.

7. Кінцевий строк надання конкурсних пропозицій – 3 вересня 2016 року.
8. Додаткова інформація:
кваліфікаційні вимоги до учасників встановлюються відповідно до ст. 6 Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна».

терноПіЛьська обЛасть
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму по тернопільській 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 Державне агентство риб-
ного господарства України

25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04050, вул. Тургенєв-
ська, 82а, м. Київ, тел. (044) 486-07-91

Гідротехнічні споруди ставу Заложці № 5 площею 183,06 га, смт Залізці, 
Зборівського району Тернопільської області водозабірної споруди 

25592421.79.ААЕЖА Ж614; 
25592421.79.ААЕЖАЖ570

За межами населеного пункту Зборів-
ського району Тернопільської області

 – 141 840,00 без ПДВ 2 роки 11 місяців Розведення прісно-
водної товарної риби

2 Державне агентство вод-
них ресурсів України

05379205, Тернопільське обласне управління водних ресурсів, 46003, 
вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85

Частина приміщень гаражів під літ. Е, поз. 1-4 05379205.40.АААБВЖ721 вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль 51,1 71 400,00 без ПДВ 2 роки 11 місяців Складування ма-
теріалів

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. тернопіль, вул. танцорова, 11, каб. 603, рв фдму по тернопільській області. 
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди 
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Херсонська обЛасть, арк та м. севастоПоЛь
огоЛоШення 

рв фдму в Херсонській області, арк та м. севастополі про намір передати в оренду об’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

конструктивні параметри, 
ширина/ довжина/ ви-

сота, м

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державне агентство рибно-
го господарства України

25592421, ДП «Укрриба», вул. Тургенєвська, 
82а, м. Київ, 04050, тел. (044) 486-07-91

Гідротехнічні споруди ставка «Гайдамаки»: гребля та водовипускна 
споруда

– За межами населених пунктів на території Сивашівської 
сільської ради Новотроїцького району Херсонської області

5/920/4,3 (гребля) – 2 роки 11 місяців Провадження рибогос-
подарської діяльності

2 Державне агентство рибно-
го господарства України

25592421, ДП «Укрриба», вул. Тургенєвська, 
82а, м. Київ, 04050, тел. (044) 486-07-91

Гідротехнічні споруди ставка «Кругляк»: огороджувальна дамба, водо-
напускна споруда (перепускний канал), водовипускна споруда та водо-
випускна споруда (аварійний скид)

– За межами населених пунктів на території Сивашівської 
сільської ради Новотроїцького району Херсонської області

6/370/4 (дамба) – 2 роки 11 місяців Провадження рибогос-
подарської діяльності

3 Державне агентство рибно-
го господарства України

25592421, ДП «Укрриба», вул. Тургенєвська, 
82а, м. Київ, 04050, тел. (044) 486-07-91

Гідротехнічні споруди ставка «Чобіток»: розділяюча дамба, огороджу-
вальна дамба, водонапускна споруда (перепускний канал), водовипус-
кна споруда та водовипускна споруда (аварійний скид)

– За межами населених пунктів на території Сивашівської 
сільської ради Новотроїцького району Херсонської області

4,5/920/4,3 (розділяюча 
дамба); 6,5/450/3,13 (ого-

роджувальна дамба)

– 2 роки 11 місяців Провадження рибогос-
подарської діяльності

4 Державне агентство рибно-
го господарства України

25592421, ДП «Укрриба», вул. Тургенєвська, 
82а, м. Київ, 04050, тел. (044) 486-07-91

Гідротехнічні споруди ставка «Костін Шпиль»: огороджувальна дамба, 
водовипускна споруда та водовипускна споруда (аварійний скид)

– За межами населених пунктів на території Сивашівської 
сільської ради Новотроїцького району Херсонської області

9/217/3,12 (дамба) – 2 роки 11 місяців Провадження рибогос-
подарської діяльності

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. ушакова, 47, рв фдму в Херсонській області, арк та м. севастополі. 
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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». Передача в оренду зазначених об’єктів здійснюється з урахуванням ст. 14 Закону України «Про аквакультуру» від 18.09.2012 № 5293-VІ.

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 неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство оборони 
України

33689922, Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», 17024, Чернігівська обл., 
Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 45а, тел.: (04646) 4-62-96, 4-68-53

Нежитлове приміщення першого повер-
ху двоповерхової будівлі

33689922.36.АААЖЛБ817 м. Чернігів, вул. Авіаторів, 19 30,3 120 091,06 2 роки 364 дні Здійснення побутового обслуговування 
населення (ремонту одягу)

2 Державне агентство лісо-
вих ресурсів України

00993461, Державне підприємство «Прилуцьке лісове господарство», 17500, Черні-
гівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 288, тел. (04637) 5-05-59

Нежитлове приміщення столярної 
майстерні 

– Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Героїв 
Майдану (колишня Леніна), 239

101,9 47 994,89 2 роки 364 дні Здійснення переробки деревини 

Заяви про оренду кожного із 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 ви-
хідних), рв фдму по чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв 
на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

м. київ
огоЛоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України

37508596, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 01008, м. Київ,  
вул. М. Грушевського, 12/2, тел.: (044) 253-93-94, 253-72-69

Частина приміщення технічного по-
верху будівлі (4,5 м2) та частина даху 
будівлі (1,5 м2)

37508596.2.ЮМЦУПР102 м. Київ, бульв. 
Дружби Народів, 28

6,0 387 680,00  
станом на 31.03.2016

2 роки 11 місяців Розміщення оператора телекомунікацій, 
який надає послуги з рухомого (мобіль-
ного) зв’язку

2 Національна комісія, що здійснює дер-
жавне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг

39369133, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енер-
гетики та комунальних послуг, 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19, тел./факс (044) 
277-30-47, 204-48-27

Нерухоме майно – нежилі приміщення 
на першому поверсі адміністратив-
ної будівлі

39369133.1.АААДЖБ022 м. Київ, вул. Смо-
ленська, 19

119,1 1 699 820,00  
станом на 30.04.2016

2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, яка не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конвер-
ті 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».


