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ПрИВАТИЗоВАно ШЛЯХом ВИКУПУ
вінницька обласТь

Будівля магазину літ. «А» з ґанками та підвалом загальною площею 65,5 м2 
за адресою: Вінницька обл., Літинський р-н, с. Сосни, територія Соснівської сіль-
ської ради, автодорога Багринівці-Уладівка, км 12+135, що не увійшла до статут-
ного капіталу ВАТ «Племзавод «Україна» (ліквідований) та перебуває на зберіган-
ні Фермерського господарства «Фавор ВГВ». Приватизовано фізичною особою, 
яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 58 557,00 грн, 
у т. ч. ПДВ – 9 759,50 грн.

Приміщення загальною площею 128,8 м2, у т. ч. № 5-1 площею 87,1 м2; № 5-2 
площею 21,3 м2; № 5-3 площею 9,0 м2, № 5-4 площею 11,4 м2 на 1-му поверсі 
торговельного комплексу за адресою: 23116, Вінницька обл., Вінницький р-н, 
с. Пултівці, вул. Революційна, 1а. Приватизовано фізичною особою – підпрємцем 
за 284 024,89 грн, у т. ч. ПДВ – 47 337,48 грн.

ПрИВАТИЗоВАно ШЛЯХом ПроДАЖУ нА АУКЦіоні
сумська обласТь

Окреме індивідуально визначене майно – нежитлові вбудовані приміщення 
загальною площею 204,6 м2 у підвалі на 1-му поверсі житлового будинку за адре-
сою: 40022, м. Суми, вул. Леваневського, 28. Приватизовано фізичною особою за 
313 716,00 грн, у т. ч. ПДВ – 52 286,00 грн.

ПіДЛЯГАЮТЬ ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом ПроДАЖУ 
нА АУКЦіоні

Перелік 
об’єктів державної власності групи а, що підлягають  

приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 01.08.2016 № 1481)

кіровоградська обласТь
1. Кран баштовий КБ-309, інв. № 031623, реєстровий номер 5814256.20.ААВА-

ГЕ098 за адресою: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, 
що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче 
об’єднання «Етал» (код за ЄДРПОУ 05814256).

2. Кран баштовий КБ-1003А1, інв. № 033844, реєстровий номер 5814256.20.
ААВАГЕ106 за адресою: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Завод-
ська, 1, що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства «Науково-
виробниче об’єднання «Етал» (код за ЄДРПОУ 05814256).

вінницька обласТь
інформація 

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

Назва об’єкта: адміністративно-побутовий корпус, літ «Б», загальною пло-
щею 3 629,9 м2.

Місцезнаходження об’єкта: 24615, Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Го-
родківка, вул. Благовіщенська, 103.

Балансотримач: ПАТ «Крижопільський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 
03374764, адреса: 24615, Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, 
вул. Благовіщенська, 103.

Відомості про об’єкт: 4-поверхова цегляна адміністративна будівля загальною 
площею 3 629,9 м2, 1986 року побудови. Земельна ділянка окремо не виділена.

Початкова ціна без урахування ПДВ – 3 648 050,00 грн, ПДВ – 729 610,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 4 377 660,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; поку-

пець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального по-
свідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації 
та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін 
за актом передання.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 

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

Грошові кошти в розмірі 437 766,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за 
ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 25.08.2016 включно 
до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено 29.08.2016 українською 
універсальною біржею. Час початку аукціону – 10.00. Час закінчення аукці-
ону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, 
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 Української універсальної біржі на електронну адресу: 
auk@uub.com.ua до 17.00. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації за-
яви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної 
біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяви на участь в аукціоні у 
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками 
до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до ви-
мог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що під-
лягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної 
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 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. 27, тел. 56-21-81, час роботи з 8.00 до 17.00 
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній  

формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: частина комплексу будівель та споруд загальною площею 

119,3 м2 у складі: навіс літ. «Л1» площею 9,6 м2, склад літ. «Л» площею 30,1 м2, 
склад літ. «Л2» площею 5,4 м2, кузня літ. «М» площею 38,4 м2, склад літ. «Н» площею 
11,5 м2, насосна літ. «О» площею 5,3 м2, прохідна літ. «К» площею 19,0 м2.

Адреса об’єкта: 22800, Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Немирів, вул. Со-
борна, 281.

Зберігач: ПАТ «ЮБІПАРТНЕР», код за ЄДРПОУ 36677299, адреса: 04050, м. Київ, 
вул. Артема, 60, офіс 20.

Інформація про об'єкт: частина комплексу будівель та споруд загальною пло-
щею 119,3 м2 у складі: навіс літ. «Л1» площею 9,6 м2, 1984 року побудови; склад 
літ. «Л» площею 30,1 м2, 1981 року побудови; склад літ. «Л2» площею 5,4 м2, 1984 
року побудови; кузня літ. «М» площею 38,4 м2, 1968 року побудови; склад літ. «Н» 
площею 11,5 м2, 1975 року побудови; насосна літ. «О» площею 5,3 м2, 1975 року 
побудови; прохідна літ. «К» площею 19,0 м2, 1988 року побудови. Фізичний стан 
будівель задовільний. Земельна ділянка окремо не виділена.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 52 566,00 грн, ПДВ – 10 513,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 63 079,20 грн.

Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; 
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального 
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта привати-
зації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний 
термін за актом передання.

Засоби платежу – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку 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 6 307,92 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 25.08.2016 включно 
до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено 29.08.2016 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 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 Української Універсальної біржі на електрону адресу: 
auk@uub.com.ua. до 17.00. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації за-
яви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної 
біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяви на участь в аукціоні у 
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками 
до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що 
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів дер-
жавної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного май-
на України 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. 27, тел. 56-21-81, час роботи з 8.00 до 17.00 
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

івано-франківська обласТь
інформація 

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

Назва об’єкта: нежитлова будівля майстерні площею 741,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 76495, м. Івано-Франківськ, с. Хриплин, вул. Тис-

меницька, 2б.
Балансоутримувач: ТОВ «Променерговузол» (ВАТ «Променерговузол» пе-

ререєстровано у товариство з обмеженою відповідальністю), адреса: м. Івано-
Франківськ, с. Хриплин, вул. Тисменицька, 2а. Код за ЄДРПОУ 05802750.

Відомості про об’єкт приватизації: двоповерхова цегляна будівля загальною 
площею 741,8 м2, до складу якої входять 24 нежитлових приміщення (кабінети, 
підсобні та побутові приміщення); перекриття із з/б плит; перегородки з цегли, 
підлога – бетон, дошка; дах – двосхилий, шиферний. Інженерне обладнання – елек-
трика. Будівля потребує капітального ремонту із заміною основних конструктивних 
елементів (оздоблювальні роботи, заміна підлоги (дошка), перекриття покрівлі).

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 261 156,00 грн, 
ПДВ – 52 231,20 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 313 387,20 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець з дотриманням вимог 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».
2. Питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладення 

договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливе лише 

за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором 
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здій-
снює контроль за їх виконанням.

Учасники аукціону перераховують РВ ФДМУ по Івано-Франківській області (код 
установи за ЄДРПОУ 13660726):

в банк ГУДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 836014 – за реєстрацію 
заяви 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації на 
рахунок № 37180500900001,

в банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172 – кошти в сумі 31 338,72 грн (грошо-
ві кошти в розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації) на рахунок 
№ 37311072006415.

аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «універ-
сальна товарно-сировинна біржа» 29.08.2016, час початку внесення ціно-
вих пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових 
пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку про-
ведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціо-
ні, 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. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додат-
ками до заяви, подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Універсальна 
товарно-сировинна біржа» на електронну адресу: www.utsb.com.ua. Протягом двох 
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати 
на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, 
вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 51, оф. 11) оригінали заяви на участь в 
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є 
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Кінцевий термін подання заяв на участь в аукціоні – 25 серпня 2016 року.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до 

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

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

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

за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, тел. (0342) 55-31-40,  
75-23-67.

ПолТавська обласТь
інформація 

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

Назва об’єкта: нежитлова будівля колишньої їдальні.
Адреса об’єкта: 38100, Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Котовського, 11.
Балансоутримувач: ПАТ «АТП – 15339», код за ЄДРПОУ 03118268.
Адреса балансоутримувача: 38100, Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Котов-

ського, 11.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля колишньої їдаль-

ні. Фундамент цегляний; стіни та перегородки цегляні; перекриття дерев’яне;  
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фдму – 25 років

управління продажу об’єктів малої приватизації,  
т. 200-42-32

проДаж об’єктів групи ж

вінницька обласТь
інформація 

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

Назва об’єкта: лазня з обладнанням.
Адреса об’єкта: 23620, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Юрківка, вул. Ка-

чури, 22а.
Балансоутримувач: Юрківська сільська рада, код за ЄДРПОУ 04331395.
Адреса балансоутримувач: 23620, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Юр-

ківка.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля лазні літ. А загальною площею 

149,9 м2 з вхідними майданчиками а, а1, 1972 року побудови. Обладнання: котел 
КВ 300, 1984 р. в.; резервуар 2,5 м3, 1981 р. в.; кафедра водопостачання 1986 р. 
в.; апарат для передачі води на душ «Шарко» – 1986 р. в.

Земельна ділянка площею 0,1244 га, кадастровий номер земельної ділянки 
0524387200:02:001:0533, категорія земель: землі житлової та громадської забу-

дови, цільове призначення: для будівництва та обслуговування закладів побуто-
вого обслуговування.

Ціна об’єкта без ПДВ – 109 066,53 грн, ПДВ – 21 813,31 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 130 879,84 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору 

купівлі-продажу об’єкта державної власності сплатити ціну об’єкта та після сплати 
в повному обсязі ціни об’єкта прийняти його у триденний термін за актом пере-
дання; зберігати профіль діяльності об’єкта протягом п’яти років; договір оренди 
від 02.03.2015 № 354-ГТ на приміщення в будівлі лазні площею 93,4 м2 зберігає 
чинність для нового власника; подальше відчуження об’єкта можливе за умови 
збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-
продажу, виключно за згодою РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Засоби платежу – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку 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 13 087,98 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 25.08.2016 включно 
до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено 29.08.2016 українською 
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведен-
ня в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за 
№ 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками 
до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на 
електрону адресу: auk@uub.com.ua. 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. 67-27-46, час роботи з 8.00 до 17.00 
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

покрівля – шифер; підлога – плитка; комунікації: електропостачання, водопостачан-
ня, каналізація, опалення відсутні. Загальна площа – 202,9 м2. Рік побудови – 1981. 
Об’єкт розташований в середній зоні м. Зіньків, на території ПАТ «АТП – 15339». 
Стан будівлі задовільний.

Відомості про земельну ділянку: нежитлова будівля розташована в межах 
земельної ділянки ПАТ «АТП-15339» площею 2,54 га, що посвідчується актом на 
право постійного користування земельною ділянкою.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 146 766,67 грн, ПДВ – 29 353,33 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 176 120,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта 

приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт 
приватизації; подальше використання об’єкта покупець вирішує самостійно; питан-
ня користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно в меж-
ах чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; не відчужувати 
об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу; надавати продавцю ма-
теріали, відомості, документи щодо виконання умов договору; обов’язки покупця, 
передбачені договором, переходять до осіб, які придбають об’єкт приватизації у 
разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань; подальше 
відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового 
власника всіх зобов’язань по договору виключно за згодою державного органу 
приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджу-
ється ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник 
об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього 
права власності на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації 
копії документів, що підтверджують його право власності; договори про подальше 
відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у до-
говорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним 
органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для 
визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.

Грошові кошти у розмірі 17 612,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172, 
р/р № 37318055009476.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку про-
ведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціо-
ні, 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)

Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за при-

дбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області, 
МФО 831019, р/р № 37185500900001.

аукціон в електронній формі буде проведено українською універсаль-
ною біржею (http:// uub.com.ua) 02 вересня 2016 року. Час початку аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 10.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 12.00.

Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є 
додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Української уні-
версальної біржі: http:// auk@uub.com.ua.

Термін приймання заяв – до 29 серпня 2016 року включно.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його 

розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області 

за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 418 тел (0532) 
2-24-86.

рівненська обласТь
інформація 

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

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

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

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

введення в експлуатацію – 1940. Вхід до об’єкта здійснюється з бокового фасаду 
будівлі гаражів, далі через невеликий коридор з правої сторони у приміщення біблі-
отеки. Інженерно-технічне забезпечення приміщень: електроосвітлення, опалення 
пічне (твердим паливом). Об’єкт не експлуатується. Технічний стан конструктивних 
елементів будівлі незадовільний, стан опорядження – потребує ремонту. Примі-
щення розташовані на території ПСП «Шпанівське».

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 36 772,00 грн, ПДВ – 7 354,00 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 44 126,40 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем 

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 
відчудження 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 % (одного відсотка) 
від початкової ціни об’єкта приватизації; покупець сплачує послуги нотаріуса.

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

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

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

Кінцевий термін приймання заяв – 5 вересня 2016 року включно до 17.15.
аукціон в електронній формі буде проведено 9 вересня 2016 року україн-

ською 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.

хмельницька обласТь
інформація 

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

Назва об’єкта: двоповерхова будівля їдальні № 13/27 площею 1 386,1 м2.
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, № 13/27.
Балансоутримувач: Відділ житлово-комунального господарства Ізяславської 

райдержадміністрації.
Відомості про об’єкт: будівля їдальні цегляна, ІІ групи капітальності, 1936 року 

будівництва. Внаслідок пожежі будівлі згорів дах, перекриття другого поверху та 
дерев’яні перегородки. Монолітне перекриття першого поверху та залізобетонні 
сходи перебувають в аварійному стані.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 143 481,00 грн, ПДВ – 28 696,20 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 172 177,20 грн.
Умови продажу об’єктів приватизації:
подальше використання об’єкта приватизації визначає покупець; умови роз-

рахунку за об’єкт приватизації для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти 
у гривнях шляхом їх безготівкового перерахування з відкритих у банках України 
рахунках; право володіння, користування і розпорядження об’єктом приватизації 
переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта при-
ватизації; надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання 
умов договору; переможцю аукціону після підписання акта передання об’єкта 
приватизації згідно з чинним законодавством України здійснити заходи щодо пе-
реоформлення права власності на об’єкт приватизації.

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

Покупець сплачує послуги нотаріуса.
аукціон в електронній формі буде проведено українською універсаль-

ною біржею 30 серпня 2016 року, 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 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 Української універсальної біржї на електро-
нну адресу www.uub.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Пол-
тава, 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 заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно 
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єтів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 № 400/2840 
(зі змінами).

Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 26.08.2016.
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку 

за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на р/р № 37189500900001 в 
ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.

Сума грошових коштів в розмірі 17 217,72 грн, що становить 10 % від початкової 
ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р № 37314021016420 
в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ 
по Хмельницькій області.

Переможцем аукціону визначається покупець, що запропонував у ході торгів 
найвищу ціну.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його 
розташування.

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Хмельницькій області 
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. (0382) 79-56-16, час робо-
ти – з 8.00 до 17.00, крім вихідних.

в інформації рв фдму по хмельницькій області про продаж на аук-
ціоні в електронній формі об’єкта державної власності – будівлі громадської 
вбиральні площею 25,1 м2, що під час приватизації не увійшла до статутно-
го капіталу ТОВ «Хмельницьктранс» та перебуває на балансі ТОВ «Хмель-
ницьктранс», за адресою: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, 
вул. Князів Коріатовичів, 19, опублікованій в газеті «Відомості приватиза-
ції» від 01.08.2016 № 61 (977) на стор. 3, дату кінцевого терміну прийман-
ня заяв слід читати: «19.08.2016»; дату проведення аукціону слід читати: 
«23.08.2016».

управління продажу об’єктів малої приватизації,  
т. 280-42-49

проДаж об’єктів групи Д

в інформації рв фдму по вінницькій області щодо об’єкта незавершеного 
будівництва – районної котельні разом із земельною ділянкою за адресою: Він-
ницька обл., Оратівський р-н, смт Оратів, вул. Сковороди, 9а, що перебуває на ба-
лансі Управління капітального будівництва облдержадміністрації, опублікованій в 
газеті «Відомості приватизації» від 27.07.2016 № 60 (976) на стор. 2, дату кінцевого 
терміну приймання заяв на участь в аукціоні слід читати: «25.08.2016», дату про-
ведення аукціону в електронній формі слід читати: «29.08.2016».

управління конкурсного продажу та біржової діяльності,  
т. 200-35-29

проДаж об’єктів групи е

Фонд державного майна України повідомляє, що аукціон з продажу дер-
жавної частки у статутному капіталі спільного українсько-швейцарського 
підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Тема»,  
що становить 40 % статутного капіталу товариства, оголошений в газеті 
«Відомості приватизації» від 29 червня 2016 року № 51-52 (967-968) та запла-
нований на 29 липня 2016 року, не відбувся у зв’язку з відсутністю заяв від по-
тенційних покупців.

сумська обласТь
інформація 

рв фдму по сумській області про проведення конкурсу  
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу  

об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із зем-

леустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою 
(встановлення розміру та меж земельної ділянки, погодження меж земельної ді-
лянки з суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж 
земельної(них) ділянки(нок) межовими знаками, проведення робіт з присвоєння 
кадастрового номера земельній ділянці, погодження та затвердження докумен-
тації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку 
державної експертизи щодо розробленої документації із землеустрою та витягу 
з Державного земельного кадастру, підготовка інших документів, необхідних для 
продажу земельної ділянки).

Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, 
на якій розташовано державне майно – об’єкт незавершеного будівни-
цтва – 105-квартирний житловий будинок з вбудованим поштовим відді-
ленням зв’язку. Місцезнаходження об’єкта: вул. Свемовська (Дзержинського), 
6б, м. Шостка, Сумська область.

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

2. Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 09.10.2001 
№ 1837, Витяг з рішення Шосткинської міської ради V сесії VII скликання від 
15.07.2016 – про регулювання земельних відносин.

3. Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із 
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погодже-
ний та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної 
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру 
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та доку-
менти, необхідні для продажу земельної ділянки.

Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Сумській області у за-

печатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На 
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта 
та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи 
з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До під-
твердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (від-
повідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із 
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змі-
нами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних 
осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, крім осіб, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній орган дер-
жавної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів 
претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ 

(для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відпо-
відність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до вико-
навців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід 
роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, 
має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити 
претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік доку-
ментів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; 
згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення) 
для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору 
виконавців робіт із землеустрою.

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

Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персона-
лом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімн. 9).

Останній день подання конкурсної документації – 29.08.2016 до 17.15.
конкурс відбудеться 05.09.2016 о 10.00 за адресою рв фдму по сум-

ській області: м. суми, вул. харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Місцезнаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сум-

ській області. Телефон для довідок (0542) 36-21-83.

Чернігівська обласТь
інформація 

рв фдму по Чернігівській області про оголошення конкурсу з відбору 
виконавців робіт із землеустрою для підготовки до продажу земельної 

ділянки державної власності, на якій розташований об’єкт групи а
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із зем-

леустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, 
погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому по-
рядку, отримання позитивного висновку державної експертизи документації із 
землеустрою, отримання витягу з Державного земельного кадастру про земель-
ну ділянку, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу 
земельної ділянки.

Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований 
об’єкт державної власності групи а – єдиний майновий комплекс колишнього 
державного торговельного підприємства «експрес», за адресою: м. Чернігів, 
вул. І. Мазепи (Щорса), 44.

розмір земельної ділянки визначається в ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 22.07.2016 

№ 1413 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що під-
лягають приватизації».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із 
землеустрою: документація із землеустрою, зокрема проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки; позитивний висновок державної експертизи; витяг 
з Державного земельного кадастру про земельну ділянку; інші матеріали та доку-
менти, необхідні для продажу земельної ділянки.

Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору вико-
навців робіт із землеустрою. Конкурсна документація подається в запечатано-

му конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс 
з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати 
проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх опи-
сом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних 
документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (дода-
ток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, за-
твердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420); копія документа, що засвідчує 
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників подат-
ків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії 
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифіка-
ційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, 
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним 
законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація пре-
тендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання 
робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку 
пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замов-
ник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами 
виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення 
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом 
ФДМУ від 29.09.11 № 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на 
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

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

Останній день подання конкурсної документації – 30.08.2016.
конкурс відбудеться 07.09.2016 о 10.00 в рв фдму по Чернігівській об-

ласті за адресою: м. Чернігів, просп. миру, 43, кімн. 305.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по 

Чернігівській області.
Місцезнаходження комісії: м. Чернігів, просп. Миру, 43, каб. 305, РВ ФДМУ 

по Чернігівській області.
Телефон для довідок (0462) 67-63-02.

ПіДСУмКИ
інформація 

рв фдму по житомирській області про підсумки конкурсу з відбору 
виконавців робіт із землеустрою для підготовки до продажу  

земельної ділянки державної власності, на якій розташований  
об’єкт, що підлягає приватизації, що відбувся 02.08.2016

За результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою щодо 
виготовлення документації із землеустрою для підготовки до продажу земельної 
ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – фельдшерсько-
акушерський пункт, за адресою: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Осів-
ці, вул. Центральна, 1д переможцем конкурсу визнано Приватне підприємство 
«Брусилів-Сервіс» (Житомирська обл., смт Брусилів, вул. 1 Травня, 40).

конкурСи з  віДбору розробників Документації із землеуСтрою
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конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

вінницька обласТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів
� Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи а – нежитлові вбу-

довані приміщення загальною площею 128,8 м2 у будівлі буфету-магазину. 
Балансоутримувач: Сніжнянська сільська рада. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна, вул. Шаляпіна, 50. Мета про-
ведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом 
продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації державного 
майна (0432) 67-27-46. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна 
адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ 
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Кіль-
кість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з 
обліком, шт.: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій станом на 30.05.2015: за незалежною оцінкою 109,351 тис. грн.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 

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

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

Вимоги до претендентів для участі 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.

З метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, а також уникнення 
зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, максимальна ціна 
надання послуг з оцінки об’єкту нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів не-
рухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, 
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних 
пристроїв) – 1 725,40 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом пошто-
вого відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосе-
редньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 16.08.2016 (м. Вінниця, 
вул. Гоголя, 10).

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

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

конкурс відбудеться 22.08.2016 об 11.00 у рв фдму по вінницькій 
області за адресою: 21018, м. вінниця, вул. гоголя, 10. Телефон для до-
відок 53-03-50.

інформація 
рв фдму по вінницькій області про оголошення конкурсу  

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

власності разом із земельною ділянкою
� Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи а – будівля ко-

лишнього виносховища (літ. «й») загальною площею 345,2 м2; будівля ко-
лишнього спиртосховища (літ. «ж») загальною площею 304,3 м2 (разом із 
земельною ділянкою). Балансоутримувач: ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Стуляр-
чука, 21. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ при-
ватизації державного майна (0432) 67-27-46. Телефакс замовника конкурсу (0432) 
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua Замовник 
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ 
по Вінницькій області. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінан-
сові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 шт. Балансова залишкова вартість немате-
ріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2011: залишкова 112 778, 93 
грн. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у 
тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, 
паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,1473 га. Цільове призначення земельної 
ділянки: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. На-
явність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

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

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі серти-
фікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про 
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими 
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами 
оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту 
оцінки, а також які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відпо-
відно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у 
розділі ІІІ, ІV Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, ІV, та до-
датках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 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 у запечатаному конверті шляхом пошто-
вого відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосе-
редньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 16.08.2016 (м. Вінниця, 
вул. Гоголя, 10).

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

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

конкурс відбудеться 22.08.2016 об 11.00 у рв фдму по вінницькій 
області за адресою: 21018, м. вінниця, вул. гоголя, 10. Телефон для до-
відок 53-03-50.

дніПроПеТровська обласТь
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта: частини нежитлових приміщень загальною площею 

5,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський окружний адміністративний суд. 
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Академіка Янгеля, 4. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «КБ «ПриватБанк».

� 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
55,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». 
Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Фурик Р. П.

� 3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
68,0 м2. Балансоутримувач: Дніпродзержинський державний технічний універси-
тет. Адреса: м. Дніпродзержинськ, просп. Пеліна, 16. Мета оцінки – визначення рин-
кової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ 
по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «НТЦ «ЕКОПРОМ».

� 4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 37,6 м2. 
Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». 
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Кедрина, 51а. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Тимчук О. В.

� 5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 30,9 м2. Ба-
лансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». 
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Макарова, 6. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській області. Платник – П Фірма «ЮВК».

� 6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 100,5 м2. 
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький будівельний коледж». Адреса: м. Кривий 
Ріг, вул. Орджонікідзе, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській об-
ласті Платник – ФОП Лукаша Є. Є.

� 7. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення загальною площею 
4,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гон-
чара. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 38. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Моісеєнко О. В.

� 8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 75,0 м2. Ба-
лансоутримувач: Дніпродзержинський державний технічний університет. Адреса: 
м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпробудівська, 2. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «КБ «ПриватБанк».

� 9. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 11,5 м2. 
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. За-
мовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Павлова А. А.

� 10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 173,3 м2. 
Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро-
петровськ (Дніпро), просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській області. Платник – ГО «Клуб спортивного карате «Легенда».

� 11. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 11,0 м2. 
Балансоутримувач: ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса: 
м. Дніпропетровськ, вул. Боброва, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській області. Платник – ПрАТ «Київстар».

� 12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 22,2 м2. 
Балансоутримувач: ДПТНЗ «Орджонікідзевське професійно-технічне училище». 
Адреса: Дніпропетровська обл., м. Орджонікідзе (Покров), вул. Л. Чайкіної, 17. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної пла-
ти. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Союз».

� 13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 410,05 м2. 
Балансоутримувач: Криворізький коксохімічний технікум НМетАУ. Адреса: м. Кри-
вий Ріг, вул. Революційна, 40. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській 
області. Платник – ФОП Грицишин О. В.

� 14. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 13,7 м2. 
Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: м. Орджонікідзе, вул. Каліні-
на, 50. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – 
ФОП Косолапова В. О.

� 15. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 46,94 м2. 
Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпропетровськ, 
вул. Набережна В. І. Леніна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській 
області. Платник – ТОВ «Тако Консалтинг Сервіс».

� 16. Назва об’єкта: частини даху загальною площею 5,0 м2. Балансо-
утримувач: ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро-
петровськ, вул. Боброва, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській 
області. Платник – ТОВ «ТриМоб».

� 17. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 57,4 м2. 
Балансоутримувач: ДП «Дніпропетровський регіональний державний науково-
технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації». Адреса: м. Дніпро-
петровськ, вул. Набережна Перемоги, 176. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Оболонський М. В.

� 18. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 10,3 м2. 
Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. На-
бережна Перемоги, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській об-
ласті. Платник – ПП Гармашев І. Ю.

� 19. Назва об’єкта: частина приміщення технічного поверху площею 
15,0 м2 та частина даху площею 20,7 м2. Балансоутримувач: Дніпропетров-
ський державний аграрно-економічний університет. Адреса: м. Дніпропетровськ, 
вул. Ворошилова, 25. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській об-
ласті. Платник – ТОВ «ТриМоб».

� 20. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 27,44 м2. 
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку оренд-
ної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП 
Грабовчак М. Й.

� 21. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 201,2 м2. 
Балансоутримувач: ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго». Адреса: м. Дніпропетровськ, 
шосе Запорізьке, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській об-
ласті. Платник – ТОВ «Кью.Еф. Ем. Кейтерінг».

�  22. Назва об’єкта: частина даху площею 7,5 м2. Балансоутримувач: 
ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ту-
хачевського, 26. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. 
Платник – ТОВ «Лайфсел».

� 23.Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 2 008,5 м2. 
Балансоутримувач: ДП «Дніпропетровський регіональний державний науково-
технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації». Адреса: м. Дніпро-
петровськ, вул. Набережна Перемоги, 176. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Ай БІ Пласт».

� 24. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 76,15 м2. 
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. 
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Бердянська, 5. Мета оцінки – визначення ринко-
вої вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ 
по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Папір Інвест».

� 25. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2. 
Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса: м. Дніпропе-
тровськ, вул. Аржанова, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській 
області. Платник – ФОП Щербина О. М.

�  26. Назва об’єкта: кабельна каналізація електрозв’язку довжиною 
9 229,6 пог. м. Балансоутримувач: Дніпропетровський регіональний структур-
ний підрозділ ДП «Обслуговування повітряного руху України». Адреса: м. Дніпро-
петровськ, Аеропорт ЦА – перехрестя вул. Аеропортівська та вул. Яснополянська. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Теле-
системи України».

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну 
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних докумен-
тів, а саме:

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

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

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.

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

Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників кон-
курсу, в яких термін виконання робіт – до 5 календарних днів.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом до-
кументів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення, архівної 
та адміністративно господарської роботи за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, 
вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 17 серпня 2016 р.

конкурс відбудеться у регіональному відділенні 23.08.2016 о 10.00, 
телефон для довідок (056) 744-11-51.

жиТомирська обласТь
інформація 

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

� Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення пошти площею 17,6 м2. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Романівський р-н, с. Разіно, 
вул. Привокзальна, 18. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпо-
шта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Дата оцінки: 31.07.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській 
області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».

� Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення пошти площею 15,9 м2. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Романівський р-н, с. Старочуд-
нівська Гута, вул. Перемоги, 3. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ 
«Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Жито-
мирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».

� Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення пошти площею 27,45 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Романівський р-н, с. Годи-
ха, вул. Леніна, 14. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» 
(м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Дата оцінки: 31.07.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській 
області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».

� Об’єкт оцінки № 4: частина нежитлового приміщення площею 8,0 м2 у на-
вчальному корпусі № 1 та частини нежитлового приміщення площею 6,0 м2 у 
навчальному корпусі № 4. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Ве-
лика Бердичівська, 40. Балансоутримувач: Житомирський державний університет ім. 
І. Франка (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40). Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по 
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Дермановський С. Т.

� Об’єкт оцінки № 5: нежитлові учбові приміщення площею 228,05 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Пушкін-
ська, 12. Балансоутримувач: Радомишльський професійний ліцей (Житомирська 
обл., м. Радомишль, вул. Пушкінська,12). Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ 
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ВНЗ «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна».

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

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурс-
ну документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 
року за № 60/28190, яка складається з підтвердних документів та конкурсної про-
позиції претендента, а саме:

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

Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо показ-
ників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у першому кварталі 2016 
року» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт повідомляємо, 
що максимальна ціна послуг з оцінки майна, що буде розглядатись конкурсною 
комісією під час обрання переможця при оцінці об’єкта нерухомого майна, зокрема 
декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові при-
міщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встанов-
лення передавальних пристроїв), становить 1 725,40 грн, окремо розташована 
будівля – 1 849,90 грн, комплекс будівель та споруд – 3 200,00 грн.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кож-
ному об’єкту оцінки до сектору організаційно-документального забезпечення РВ 
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати прове-
дення конкурсу (включно) до 17.00. 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 діяльності, який подає заяву.

конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування 
цієї інформації об 11.00 у рв фдму по житомирській області за адресою: 
м. житомир, вул. 1 Травня, 20 (тел. для довідок 42-04-18).

ЗакарПаТська обласТь
IнформацIя 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення (поз. 46, 47, 48, 49, 50, 51 за планом 

площею 141,8 м2 та частина приміщення поз. 45 за планом площею 58,2 м2) 
загальною площею 200,0 м2 на першому поверсі навчально-лабораторного 
корпусу літ. аа’. Місцезнаходження об’єкта: м. Ужгород, вул. Університетська, 
14. Найменування балансоутримувача: Державний вищий навчальний заклад 
«Ужгородський національний університет» (тел. (050) 372-52-52). Мета прове-
дення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника кон-
курсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпат-
ській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Удовиченко А. Г. Балансова залишкова 
вартість основних засобів станом на 11.07.2016: 64 168,00 грн. Правовий режим 
земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка 
земельної ділянки: 369,60 грн/м2 станом на 08.02.2016. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 2) площею 9,4 м2 
першого поверху адмінкорпусу (літ. а). Місцезнаходження об’єкта: Закарпат-
ська обл., Берегівський р-н., с. Астей, вул. Дружби Народів, 109. Найменування 
балансоутримувача: Державна фіскальна служба України та в оперативному управ-
лінні ( користуванні) Закарпатської митниці ДФС (тел.: (0312) 61-22-07, 64-96-04). 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ 
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ АБ «Укргазбанк». Правовий 
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки: 38,76 грн/м2 станом на 17.02.2015. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 14) площею 5,1 м2 
першого поверху службової будівлі митного оформлення (будівлі літери 
«і»). Місцезнаходження об’єкта: м. Ужгород, вул. Собранецька, 224. Наймену-
вання балансоутримувача: Державна фіскальна служба України та в оперативно-
му управлінні ( користуванні) Закарпатської митниці ДФС (тел. (0312) 61-22-07). 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення дого-
вору 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: ПАТ АБ «Укргазбанк». Балансова 
залишкова вартість основних засобів станом на 01.07.2016: 16 493,00 грн. Право-
вий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

� 4. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 93) площею 19,0 м2 
на другому поверсі адміністративного будинку (літ. а). Місцезнаходження 
об’єкта: Закарпатська обл., с/р Соломонівська, МАПП «Тиса», буд. 1. Наймену-
вання балансоутримувача: Державна фіскальна служба України та в оперативному 
управлінні (користуванні) Закарпатської митниці ДФС (тел. (0312) 61-22-07, 64-96-
04). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення до-
говору 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: ПАТ АБ «Укргазбанк». Балансова 
залишкова вартість основних засобів станом на 01.07.2016: 10 769,00 грн. Правовий 
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки: 54,82 грн/м2 станом на 18.02.2015. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

� 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 1-3) загальною пло-
щею 28,8 м2 будівлі господарського блоку (літ. в). Місцезнаходження об’єкта: 
Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н., с. Малий Березний, вул. Ублянська, 
50. Найменування балансоутримувача: Державна фіскальна служба України та в 
оперативному управлінні (користуванні) Закарпатської митниці ДФС (тел. (0312) 
61-22-07, 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: ПАТ АБ «Укр-
газбанк». Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 01.07.2016: 
5 065,00 грн. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

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

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

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

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і 
складається 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, стано-
вить: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що 
є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення), – 1 725,40 грн. документів щодо 
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).

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

Конкурсна документація подається на кожний об’єкт окремо. На конверті  
потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», 
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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.

івано-франківська обласТь
інформація 

рв фдму по івано-франківській області про оголошення  
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

� 1. Частина приміщення площею 5,0 м2 (частина коридору біля сходової 
клітки – приміщення № 106 площею 2,5 м2 на першому поверсі та частина 
коридору – приміщення № 120 площею 2,5 м2 на другому поверсі), що об-
ліковується на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській 
області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 23. Запланована дата оцінки: 
31.07.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по 
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Стецюк Ю. В.

� 2. Частина даху площею 20,0 м2 приміщення цеху № 5 (літ. «д» на пла-
ні), що обліковується на балансі державного підприємства «Івано-Франківський 
котельно-зварювальний завод», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Хриплин-
ська, 11. Запланована дата оцінки: 31.07.2016. Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження догово-
ру оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник 
оцінки – ПАТ «МТС Україна».

� 3. Частина приміщення складу площею 270,4 м2, що обліковується на 
балансі державного підприємства «Івано-Франківський котельно-зварювальний 
завод», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 11. Запланована дата 
оцінки: 31.07.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-
тості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ 
по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ПП «Віскав Груп».

� 4. Частина приміщення складу площею 564,1 м2, що обліковується на 
балансі державного підприємства «Івано-Франківський котельно-зварювальний 
завод», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 11. Запланована дата 
оцінки: 31.07.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-
тості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ 
по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ТОВ «Компанія партнер ЮА».

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

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

Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатись кон-
курсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати 1 725,00 грн.

Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 кален-
дарних днів.

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

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

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

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

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

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

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

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

львівська обласТь
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення 

загального користування (побутова кімната № 30) площею 1,5 м2 на першо-
му поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 4. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Шевченка, 10. Балансоу-
тримувач: Львівський національний аграрний університет. Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (від-
діл оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, 
вул. Шевченка, 10. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Оверко Петро Петрович.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загального 
користування (побутова кімната № XIV) площею 1,5 м2 на першому поверсі 
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 7. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Шевченка, 6. Балансоутриму-
вач: Львівський національний аграрний університет. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ 
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Ду-
бляни, вул. Шевченка, 6. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Оверко Петро Петрович.

� 3. Назва об’єкта оцінки: частини вбудованого нежитлового приміщен-
ня, позначеного на поверховому плані № VIII (побутова кімната), загальною 
площею 1,5 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку № 6. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Шевченка, 8. Балан-
соутримувач: Львівський національний аграрний університет. Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (від-
діл оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, 
вул. Шевченка, 8. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Оверко Петро Петрович.

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщен-
ня, позначеного на поверховому плані № 22 (побутова кімната), загальною 
площею 1,5 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку № 3. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Шевченка, 16. Ба-
лансоутримувач: Львівський національний аграрний університет. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-
62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: 
lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині пло-
щі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, 
м. Дубляни, вул. Шевченка, 16. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Оверко Петро Петрович.

� 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення за інд. 1, 2 загальною 
площею 74,3 м2 на першому поверсі будівлі електродільниці емв, компре-
сорної, пральні, водокачки (літ. 2ж-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, 
вул. Личаківська, 152. Балансоутримувач: Філія Концерну «Техвоєнсервіс «Львівський 
автомобільний ремонтний завод». Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору орен-
ди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). 
Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної 
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуван-
ням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної 
ділянки: м. Львів, вул. Личаківська, 152. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Декада-2000».

� 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля загальною площею 40,3 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Сокаль, вул. Шептицького, 105. 
Балансоутримувач: Львівська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Мета проведення неза-

лежної 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: Львівська обл., м. Сокаль, вул. Шептиць-
кого, 105. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієн-
товно). Платник робіт з оцінки – ФОП Кіщак Іван Олексійович.

� 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 
9,0 м2 на першому поверсі триповерхової адміністративної будівлі. Місцез-
находження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Данила Апостола, 11. Балансоутримувач: 
Регіональний сервісний центр МВС України у Львівській області. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-
04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: 
lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині пло-
щі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Данила Апостола, 
11. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Фаворит Знак».

� 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 
14,0 м2 на першому поверсі будівлі автовокзалу міжнародного автомобіль-
ного пункту пропуску «Шегині». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська 
обл., Мостиський р-н, смт Шегині, вул. Дружби, 201. Балансоутримувач: Державна 
фіскальна служба України та перебуває в оперативному управлінні (користуванні) 
Львівської митниці ДФС. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Те-
лефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). 
Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної 
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуван-
ням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної 
ділянки: Львівська обл., Мостиський р-н, смт Шегині, вул. Дружби, 201. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт 
з оцінки – ПАТ АБ «Укргазбанк».

� 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 
41,2 м2, а саме: частина приміщення 213 площею 29,2 м2 та приміщення 
214 площею 4,3 м2 на першому поверсі та приміщення 116 площею 7,7 м2 
на цокольному поверсі будівлі автовокзалу міжнародного автомобільно-
го пункту пропуску «краковець». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська 
обл., Яворівський р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54. Балансоутримувач: 
Державна фіскальна служба України та перебуває в оперативному управлінні (ко-
ристуванні) Львівської митниці ДФС. Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення 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: Львівська обл., Яворівський р-н, смт Краковець, вул. Вербиць-
кого, 54. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієн-
товно). Платник робіт з оцінки – ПАТ АБ «Укргазбанк».

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 рекомендована мак-
симальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 року 
та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,40 
грн для нежитлових приміщень та їх частин; 1 849,90 грн для окремо розташова-
ної будівлі.

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.

інформація 
рв фдму по львівській області про оголошення конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності

� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 9-10, 9-11 загальною 
площею 28,4 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 55а. Балансоутримувач: ВАТ 
«Львівський міський молочний завод» (та не увійшло до його статутного фонду в 
процесі приватизації). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). 
Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної 
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуван-
ням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної 
ділянки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 55а. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Львівський 
обласний центр фізичного здоров’я «Спорт для всіх».

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (№ 16 – 21,9 м2, № 17 – 
7,5 м2) загальною площею 29,4 м2 на першому поверсі 3-поверхового адмі-
ністративного будинку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Академіка 
Богомольця, 9. Балансоутримувач: ДП «Львівдіпрокомунбуд». Мета проведення не-
залежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з ме-
тою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (від-
діл оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової терито-
рії. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Академіка Богомольця, 
9. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Інститут судових експертиз та права».

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 25, 26, 27, 28 загаль-
ною площею 71,3 м2 на першому поверсі в навчальному корпусі львівського 
поліграфічного коледжу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, пл. Митна, 
1. Балансоутримувач: Українська академія друкарства. Мета проведення незалеж-
ної 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, пл. Митна, 1. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцін-
ки – ФОП Шатірішвілі Ольга Богданівна.

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 рекомендована мак-
симальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 року 
та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,40 
грн 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 чинного сер-
тифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної 
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній 
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомо-
го майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та 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 потрібно зробити 
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

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

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

інформація 
рв фдму по львівській області про оголошення конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єкта приватизації державної власності

� Назва об’єкта оцінки: оівм – група інвентарних об’єктів у складі: діапро-
ектор «київ», кіноапарат «україна», радіостанція «карат», радіостанція «лей», 
радіостанція 1-105м, мокік 2в-501м, куток «кобза-1», шафа 3-дверна, шафа 
книжкова, куток «стрий», електронасос, комутатор. Найменування балансо-
утримувача об’єкта оцінки: ПП «Львівська виробничо-торгівельна меблева фірма 
«Карпати». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 172. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його привати-
зації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 
(відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкур-
су: lorelei_46@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата. на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016. 
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 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 на адресу: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом до-
кументів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання 
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконан-
ня робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

конкурс відбудеться в рв фдму по львівській області об 11.00 через 
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. львів, вул. сі-
чових стрільців, 3.

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

ПолТавська обласТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 19,2 м2 (з 

метою розміщення фотоательє; послуги ксерокопіювання). Місцезнаходжен-
ня об’єкта: вул. Степового Фронту, 46, м. Полтава. Балансоутримувач: Професійно-
технічне училище № 31 м. Полтава. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з 
метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.08.2016. 
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних 
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. 
Платник виконаних робіт: ФОП Шкарбань М. І.

� 2. Назва об’єкта: частина приміщення їдальні загальною площею 57,0 м2 
(з метою розміщення торговельного об’єкта; послуги ксерокопіювання). Міс-
цезнаходження об’єкта: вул. Леонова, 14, м. Кременчук, Полтавська область. Балан-
соутримувач: ДВНЗ «Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури». Мета 
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. 
Запланована дата оцінки: 31.08.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у 
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ 
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Колісніченко О. І.

� 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 12,3 м2 (з метою роз-
міщення антенно-фідерних пристроїв базової станції стільникового зв’язку). 
Місцезнаходження об’єкта: проїзд 40 років ДАІ, 3, м. Кременчук, Полтавська об-
ласть. Балансоутримувач: РСЦ МВС в Полтавській області. Мета оцінки: визна-
чення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована 
дата оцінки: 31.08.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необ-
хідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ 
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПрАТ «Київстар».

� 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення розташоване на 1-му по-
версі площею 19,5 м2 (з метою розміщення офісного приміщення; послуги 
ксерокопіювання). Місцезнаходження об’єкта: вул. Сапіго, 1, м. Полтава. Ба-
лансоутримувач: Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню 
підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром». 
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. 
Запланована дата оцінки: 31.08.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів 
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: 
РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: Комунальне підпри-
ємство «Реєстраційна служба» Оржицької районної ради.

� 5. Назви об’єктів та місцезнаходження: кабінет на 1-му поверсі адміністра-
тивної будівлі площею 6,2 м2 за адресою: вул. Європейська, 164, м. Полтава; при-
міщення каси на 1-му поверсі адміністративної будівлі площею 4,2 м2 за адре-
сою вул. Зоріна, 7а, с. Бутенки, Кобеляцький р-н, Полтавська область; приміщення 
каси на 1-му поверсі адміністративної будівлі площею 4,1 м2 за адресою: вул. 
40 років ДАІ, 3, м. Кременчук Полтавської області (з метою розміщення відділень 
банку). Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр в Полтавській області. 
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. 
Запланована дата оцінки: 31.08.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів 
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: 
РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: АТ «Мета банк».

Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають 
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:

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

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

верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), 
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. В своїх конкурсних 
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, 
у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності проведеною ФДМУ, регіональне 
відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна, що склалася 
у І кварталі 2016 року за групами об’єктів:

об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що 
є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, 
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,4 грн; 
окремо розташована будівля – 1 849,9 грн; комплекс будівель та споруд – 3 200,00 
грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,8 грн; цілісний майновий комп-
лекс – 10 580,00 грн.

Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною 
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які 
перевищують зазначені, не будуть враховані.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської 
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області 
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) 
до 02.09.2016 включно.

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого 
в Мініс терстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбу-
дуться 08.09.2016 о 10.00 у рв фдму по Полтавській області за адресою: 
вул. небесної сотні (вул. леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 
404. робоча група перебуває за адресою: вул. небесної сотні (вул. лені-
на), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок 
(05322) 2-89-58.

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: приміщення першого поверху навчального кор-

пусу № 1 площею 19,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Технологічний коледж Національного університету водного господарства та при-
родокористування. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Орлова, 35. 
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 Цимбалюк В. В. 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 приміщення. Балансова залишкова вартість нема-
теріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокових фінансових інвестицій станом на 19.07.2016 становить 89 667,00 
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 
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об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.

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 потрібно 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 роз-
ділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформ-
лення 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 залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента по-
даються 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 2 вересня 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 29.08.2016 (включно) до 17.00 
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

ТерноПільська обласТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень підвального поверху будівлі 

«рідна школа» загальною площею 180,2 м2 – пам’ятки архітектури місцевого 
значення, 1885 рік, охоронний номер 78-м, що перебуває на балансі Державно-
го історико-архітектурного заповідника у м. Бережани. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: вул. Шевченка, 1, м. Бережани, Тернопільська область. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з ме-
тою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, 
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління 
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. 
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника кон-
курсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській 
області. Платник робіт з оцінки: Бережанська обласна комунальна загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням трудового навчання. Балан-
сова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.06.2016: 57,27 тис. грн. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення одноповерхової будівлі загальною 
площею 35,7 м2, що входить до пам’ятки архітектури національного зна-
чення «комплекс ліцею», охоронний номер № 667-н, що перебуває на балан-
сі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, Тернопільська 
область. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розра-
хунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ 
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного 
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна 
адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ 
по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Герасимович Віктор Олексійо-
вич. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.06.2016: 870 651,00 
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

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

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

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

1) підтвердні документи: заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії докумен-
тів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 Положення (за наявності); 
інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо прак-
тичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо 
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення).  Поді-
бними об’єктами до об’єктів оцінки 1.1, 1.2 є: нерухоме майно – окремі будівлі, 
приміщення, частини будівель пам’яток архітектури; 3) конкурсну пропозицію пре-
тендента, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції 
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а 
також строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів. У сво-
їх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну 
вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом 
згідно із законодавством. До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції пре-
тендентів, вартість послуг з оцінки майна яких не перевищує 1 725,4 грн.

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

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

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

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

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

інформація 
рв фдму по Тернопільській області про оголошення конкурсу  

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

� 1. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставка площею 7,4174 
га, що не увійшли до статутного капіталу КСП «Агрофірма «Явір», але передані на 
баланс СТОВ «Ранок». Місцезнаходження об’єкта оцінки: с. Горинка, Кременець-
кий р-н, Тернопільська область. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних 
відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними пра-
вами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника 
конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт 
з оцінки: ФОП Герасим’юк Олександр Макарович. Балансова залишкова вартість 
об’єкта оцінки станом на 10.07.2016: 20 498,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна): 31.07.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення їдальні (поз. 20) загальною пло-
щею 54,06 м2 (літера д), що перебуває на балансі Кременецького лісотехнічно-
го коледжу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Молодіжна, 1, с. Білокриниця, 
Кременецький р-н, Тернопільська область. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань 
орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоратив-
ними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс 
замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: 
root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. 
Платник робіт з оцінки: ФОП Іваницька Стефанія Олексіївна. Балансова залишкова 
вартість об’єкта оцінки станом на 01.07.2016: 41 719,00 грн. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

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

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

Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну до-
кументацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті 
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», за-

значити назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта 
оціночної діяльності, який подає заяву, а саме:

1) підтвердні документи: заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, 
передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 Положення (за наявності); інфор-
мацію про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного 
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду 
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та 
підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення). Подібними об’єктами 
до об’єкта оцінки 1.1 є: нерухоме майно – інженерні споруди (гідротехнічні споруди, 
дамби), до об’єкта оцінки 1.2 є: нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, части-
ни будівель офісної, торговельно-офісної, торговельної нерухомості та нерухомості 
під заклади громадського харчування; 3) конкурсну пропозицію претендента, яка 
подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни 
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк 
виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних 
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з 
оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законо-
давством. До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість 
послуг з оцінки майна яких не перевищує 1 725,40 грн.

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

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль, 
вул. Танцорова, 11, каб. 504. Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.

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

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

харківська обласТь
інформація 

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

№ 
з/п

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

(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон) 
Дата оцінки Мета проведення 

оцінки

Ін
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ія 
пр

о 
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1 Ділянка покрівлі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку 
загальною площею 47,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пере-
можна, 21, що перебуває на балансі Харківської державної 
академії фізичної культури, 2928261, тел. 705-23-01

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

АТ
 «

М
ТС

 
Ук

ра
їн

а»
 

2 Нежитлове приміщення – кімн. № 4 на першому поверсі одно-
поверхової адмінбудівлі (інв. № 3008005, літ. «А-1») загальною 
площею 11,5 м2 за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н, 
с. Мколаївка, вул. Никитенка, 7, що перебуває на балансі 
Харківської дирекції Українського державного підприємства по-
штового зв’язку «Укрпошта», 22721970, тел. 712-46-43

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

ПА
Т 

«У
кр

те
ле

-
ко

м»

3 Нежитлові приміщення в одноповерховому будинку 
(інв. № 1031009) загальною площею 75,5 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. 12 Квітня, 13а, що перебувають на балансі 
ДП «Підприємство Харківської виправної колонії № 43», 
08680885, тел. 93-60-34

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

ОП
 Ж

ул
-

ті 
О.

 В
.

4 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16 в одноповерховій будівлі гаража (інв. 
№ 131030034, літ. «Б», загальна площа 84,1 м2) за адре-
сою: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Рози Люксембург, 22а, 
що перебувають на балансі Управління поліції охорони в 
Харківській області, 40108955, тел. 754-98-06

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

Ф
ОП

 Л
ам

па
-

до
в 

М
.О

. 

5 Нежитлові приміщення підвалу (кімн. № 9, 10 ІІІ) та нежит-
лові приміщення 1-го поверху (кімн. № 3, 5, 7) та частина 
кімн. № ІІ, розміщені в будівлі колишнього учбового корпусу 
(інв. № 1030009), загальною площею 285,75 м2 за адре-
сою: м. Харків, вул. Рилєєва, 60а, перебувають на балансі 
Державного навчального закладу «Харківський професійний 
монтажно-будівельний ліцей», 02547777, тел. 370-50-42

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

Ф
ОП

 Г
ри

щ
ен

-
ко

 В
. В

. 

6 Нежитлові приміщення – кімн. № 115-117 на 1-му поверсі 
3-поверхового адміністративного будинку загальною площею 
54,2 м2 та кладова – кімн. № 59 загальною площею 8,5 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 7, перебувають на ба-
лансі ДП «Український державний науково-дослідний вугле-
хімічний інститут (УХІН)», 00190443, тел. 704-13-18

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

ТО
В 

НТ
В 

«Т
ех

-
ма

ш
»

7 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 36 на 1-му по-
версі 6-поверхової будівлі гуртожитку, літ. «Б-6», загальною 
площею 7,8 м2 за адресою: м. Харків, просп. Льва Ландау, 
27 (просп. 50-річчя СРСР, 27), що перебуває на балансі 
Харківського національного університету внутрішніх справ, 
08571096, тел. 739-81-81

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

Ф
ОП

 М
ір

ош
ни

-
че

нк
о 

С.
 М

. 

8 Нежитлове приміщення – кімн. № 1-10, 1-11, 1-12, 1-12а, 
1-41, 1-42 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі 
гуртожитку № 12 (літ. «А-2») загальною площею 147,9 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Целіноградська, 32, що перебу-
ває на балансі Національного технічного університету «ХПІ», 
02071180, тел. 707-66-00

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

Ф
ОП

 Н
аж

му
нд

і-
но

в 
Т.

 М
. 

9 Частина труби котельні загальною площею 20,0 м2 за адре-
сою: Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Мала Данилівка, вул 
Академічна, б/н, що перебуває на балансі Харківської держав-
ної зооветеринарної академії, 00493758, тел. (05763) 5-74-73

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

АТ
 «

М
ТС

 
Ук

ра
їн

и»
 

10 Нежитлове приміщення 4-го поверху площею 15,0 м2 та 
ділянка покрівлі площею 10,0 м2 4-поверхової будівлі уч-
бового корпусу (інв. № 102004) загальною площею 25,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Трінклера, 12, що перебуває на 
балансі Харківського національного медичного університету, 
01896866, тел.: 707-73-80, 400-41-32

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

Пр
АТ

 «
М

ТС
 

Ук
ра

їн
и»

 

11 Ділянка даху площею 12,0 м2 та частина металевої труби 
(димаря) площею 8,0 м2 двоповерхової будівлі лабораторно-
го корпусу загальною площею 20,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Балакірєва, 45, що перебувають на балансі Харківського 
національного університету ім. В. Н. Каразіна, 02071205, 
тел.: 705-12-347, 705-12-53

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

Пр
АТ

 «
М

ТС
 

Ук
ра

їн
и»

 

12 Нежитлове приміщення на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі 
загальною площею 6,4 м2 за адресою: 62371, Харківська 
обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки, вул. Курязька, 2, 
що перебуває на балансі Солоніцівської с/р, 04398821, 
тел. 783-71-10

На дату, 
визначену 

орендодав-
цем

Визначення вар-
тості об’єкта орен-
ди до 200 м2 для 
погодження роз-
рахунку орендної 
плати (за заявою 
від сторонньої 
організації) Со

ло
ні

ці
вс

ьк
а 

с/
р

13 Нежитлове приміщення на 1-му поверсі 2-поверхової адміні-
стративної будівлі загальною площею 41,86 м2 за адресою: 
62370, Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Солоницівка, 
вул. Пушкіна, 27, що перебуває на балансі Солоніцівської 
с/р, 04398821, тел. 783-71-10

На дату, 
визначену 

орендодав-
цем

Визначення вар-
тості об’єкта орен-
ди до 200 м2 для 
погодження роз-
рахунку орендної 
плати (за заявою 
від сторонньої 
організації) Со

ло
ні

ці
вс

ьк
а 

с/
р

14 Нежитлове приміщення на 2-му поверсі 2-поверхової адмі-
ністративної будівлі загальною площею 39,5 м2 за адресою: 
62370, Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Солоницівка, 
вул. Пушкіна, 27, що перебуває на балансі Солоніцівської 
с/р, 04398821, тел. 783-71-10

На дату, 
визначену 

орендодав-
цем

Визначення вар-
тості об’єкта орен-
ди до 200 м2 для 
погодження роз-
рахунку орендної 
плати (за заявою 
від сторонньої 
організації) Со

ло
ні

ці
вс

ьк
а 

с/
р 

15 Нежитлове підсобне приміщення – частина кімн. № 1-26 
на 1-му поверсі 9-поверхового гуртожитку № 13, інв. 
№ 1032000246, літ. А-9 загальною площею 7,4 м2 за адре-
сою: м. Харків, вул. Клочківська, 218а, що перебуває на 
балансі Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут», 02071180, тел.: (057) 707-66-00, 
707-66-01,707-64-75

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

Ф
ОП

 Л
ес

ик
 Д

. О
.

16 Нежитлове підсобне приміщення – частина кімн. № 1-12 
на 1-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 11, інв. 
№ 1032000243, літ. А-5 загальною площею 9,5 м2 за адре-
сою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 48, що перебуває на 
балансі Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут», 02071180, тел. (057) 707-66-00,  
707-66-01, 707-64-75

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

Ф
ОП

 Л
ес

ик
 Д

. О
. 

17 Нежитлове підсобне приміщення – частина кімн. № 1-13 
на 1-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 12, інв. 
№ 1032000250, літ. А-5 загальною площею 8,7 м2 за адре-
сою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 32, що перебуває на 
балансі Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут», 02071180, тел. (057) 707-66-00,  
707-66-01, 707-64-75

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

Ф
ОП

 Л
ес

ик
 Д

. О
.

18 Нежитлове підсобне приміщення – частина кімн. № 1-17 
на 1-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 9, інв. 
№ 1032000242, літ. А-5 загальною площею 8,8 м2 за адре-
сою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 38, що перебуває на 
балансі Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут», 02071180, тел. (057) 707-66-00, 
707-66-01,707-64-75

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

Ф
ОП

 Л
ес

ик
 Д

. О
. 

№ 
з/п

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

(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон) 
Дата оцінки Мета проведення 

оцінки

Ін
фо

рм
ац

ія 
пр

о 
за

мо
вн

ик
а/

пл
ат

ни
ка

19 Нежитлове підсобне приміщення – частина кімн. № 50 
на 1-му поверсі 9-поверхового гуртожитку № 3, інв. 
№ 1032000248, літ. А-9 загальною площею 9,6 м2 за адре-
сою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 56, що перебуває на 
балансі Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут», 02071180, тел. (057) 707-66-00,  
707-66-01, 707-64-75

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

Ф
ОП

 Л
ес

ик
 Д

. О
. 

20 Нежитлове приміщення – кімн. № 35 у підвалі 5-поверхового 
адміністративного корпусу, інв. № 2, літ. «В-5» загальною 
площею 4,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 
25, що перебуває на балансі ДУ «Державний науково-
дослідний і проектний інститут основної хімії», 00209740, 
тел. (057) 700-01-23, 700-48-25, 707-26-01

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ТО
В 

«К
он

те
нт

 
Де

лі
ве

рі
 Н

е-
тв

ор
к»

21 Частина димової труби (площею 10,0 м2) та частина 
асфальтно-бетонного майданчика (площею 4,0 м2), інв. 
№ 76, літ. «Ю», загальною площею 14,0 м2 за адресою: 
м. Харківська обл., с. Караван, вул. Заводська, 23, що пере-
бувають на балансі Державного підприємства спиртової 
та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», 37199618, 
тел. (044) 278-58-02, 279-84-34

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ТО
В 

«л
ай

ф
се

лл
»

22 Частина покрівлі та частина горищного приміщення 
4-поверхового корпусу гуртожитку № 1, інв. № 1032-2, за-
гальною площею 7,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 
10, що перебувають на балансі Харківського національного 
університету радіоелектроніки, 02071197, тел. (057) 702-10-
10, 702-14-59

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

Пр
АТ

 «
М

ТС
 

Ук
ра

їн
и»

 

23 Частина покрівлі та частина горищного приміщення 
4-поверхового навчального корпусу, інв. № 1031-126, літ. 
«Г», загальною площею 12,0 м2 за адресою: м. Харків, 
просп. Науки, 14, що перебувають на балансі Харківського 
національного університету радіоелектроніки, 02071197, 
тел. (057) 702-10-10, 702-14-59

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

Пр
АТ

 «
М

ТС
 

Ук
ра

їн
и»

 

24 Частина покрівлі та частина горищного приміщення 
5-поверхового корпусу санаторію-профілакторію «Імпульс», 
інв. № 70330, лат. «А-5», загальною площею 8,0 м2 за адре-
сою: м. Харків, вул. Бакуліна, 16, що перебувають на балансі 
Харківського національного університету радіоелектроніки, 
02071197, тел. (057) 702-10-10, 702-14-59

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

Пр
АТ

 «
М

ТС
 

Ук
ра

їн
и»

 

25 Частина майданчика із твердим покриттям, інв. № 067, 
загальною площею 300,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Це-
ментна, 3, що перебуває на балансі ДП МОУ «Харківська 
контора матеріально-технічного забезпечення», 08162096, 
тел. (057) 370-38-63

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ТО
В 

«Х
ар

ьк
ов

-
ре

су
рс

»

26 Частина кімн. № 45 площею 6,65 м2, частина кімн. № 49 
площею 1,6 м2, кімн. № 50, 51, 52, 53 на першому поверсі 
3-поверхового інженерного корпусу, інв. № 213101, літ. за 
техпаспортом «А-3» загальною площею 79,25 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Весніна, 12, що перебуває на балансі ДП 
«Український державний науково-дослідний вуглехімічний 
інститут (УХІН)», 00190443, тел. (057) 700-69-06

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ТО
В 

«В
од

ни
й 

сп
ек

тр
 Д

Ж
І-

ЕМ
-П

І»

27 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 80 на цоколь-
ному поверсі 8-поверхової адміністративної будівлі, інв. 
№ 2950001, загальною площею 9,5 м2 за адресою: м. Харків, 
Привокзальний майдан, 2, що перебуває на балансі Харків-
ської філії УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел. (057) 712-08-
57, 712-15-61

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ПА
Т 

«У
Ф

Г»
 в

 
ос

об
і Х

ОФ
 П

рА
Т 

«У
Ф

Г»

28 Нежитлові приміщення – кімн. № 2-22, 2-21, 2-20, 2-9, 
2-8, 2-31, частково № 2-10, 2-11, 2-12 на другому поверсі 
п’ятиповерхової будівлі учбового корпусу (інв. № 10310007, 
літ. В-5) загальною площею 118,47 м2 за адресою: м. Харків, 
бульв. Богдана Хмельницького, 30, що перебувають на балансі 
Державного навчального закладу «Харківський професійний 
ліцей будівельних технологій, 02547820, тел. 392-01-05

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

Ф
ОП

 Ч
ор

на
 В

. І
. 

29 Частина нежитлового приміщення № 9-3 на 9-му поверсі 
площею 9,8 м2, частина покрівлі площею 3,0 м2 та частина по-
верхні металевої конструкції на даху площею 16,0 м2 дев’яти-
поверхової адміністративної будівлі, інв. № 10310004, літ. «А-9», 
загальною площею 28,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Шев-
ченка, 8, що перебувають на балансі Головного управ ління 
ДСНС України у Харківській області, 38631015, тел. 766-66-75

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

Пр
АТ

 «
Ки

їв
ст

ар
» 

30 Нежитлове приміщення – кімн. № 4 (згідно з викопіровки з 
плану) на другому поверсі 2-поверхового комбінату побуто-
вого обслуговування, інв. № 1030033, загальною площею 
36,05 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, 
с. Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 
що перебуває на балансі Харківського національного аграр-
ного університету ім. В. В. Докучаєва, 00493764, тел. (057) 
709-03-00, 709-03-10

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

Ф
ОП

 Б
ер

ег
ов

ий
 А

. В
. 

31 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2 на 1-му поверсі 
4-поверхової прибудови побутового призначення холодильної 
станції (інв. № 000530) загальною площею 26,6 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Морозова, 13, що перебувають на балансі П 
«Завод ім. В. О. Малишева», 14315629, тел. 739-31-01

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

ір
ма

 «
М

О-
ДУ

ЛЬ
» 

ТО
В

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

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

Звертаємо увагу, щодо максимальної ціни надання послуг з оцінки, що буде 
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця:

об’єкт нерухомо 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 
200,0 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,8 грн; цілісний майновий 
комплекс – 10 580,0 грн.

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

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

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

конкурс відбудеться у рв фдму по харківській області за адресою: 61024, 
м. харків, вул. гуданова,18, 3-й поверх, каб. 313 об 11.00 через 14 днів  
після опублікування цієї інформації. Тел. для довідок (057) 705-18-57.

Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового діловодства 
РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 
3-й поверх, кімн. 308 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення кон-
курсу (включно).

херсонська обласТь, арк  
та м. севасТоПоль

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

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

� 1. Об’єкт: частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 
на першому поверсі будівлі гуртожитку № 2, що перебуває на балансі ДВНЗ 
«Херсонський державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул. Ком-
кова, 73. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Плат-
ник: ФОП Зябрев Ілля Анатолійович. Мета проведення незалежної оцінки – визна-
чення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору 
оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2016.

� 2. Об’єкт: нежитлові приміщення площею 202,1 м2 на першому повер-
сі триповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Дар’ївської виправної 
колонії Державної пенітенціарної служби України в Херсонській області (№ 10), 
за адресою: Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Дар’ївка, вул. Жовтнева, 193. 
Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП 
Гончар Марина Володимирівна. Мета проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. 
Запланована дата оцінки: 31.07.2016.

� 3. Об’єкт: гідротехнічні споруди ставка «гайдамаки»: греблі та водо-
випускної споруди, що перебувають на балансі ДП «Укрриба» та розташовані за 
межами населених пунктів на території Сивашівської сільської ради Новотроїцького 
району Херсонської області. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. 
Севастополі. Платник: АТ «Мотор Січ». Мета проведення незалежної оцінки – ви-
значення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору 
оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2016.

� 4. Об’єкт: гідротехнічні споруди ставка «кругляк»: огороджувальної 
дамби, водонапускної споруди (перепускного каналу), водовипускної спору-
ди та водовипускної споруди (аварійного скиду), що перебувають на балансі ДП 
«Укрриба» та розташовані за межами населених пунктів на території Сивашівської 
сільської ради Новотроїцького району Херсонської області. Замовник: РВ ФДМУ в 
Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: АТ «Мотор Січ». Мета прове-
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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

дніПроПеТровська обласТь
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти і науки 
України

01116130, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ака-
деміка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2,тел. (0562) 47-18-66

Частина нежитлового вбудо-
ваного приміщення

Інформація відсутня м. Дніпропетровськ, 
вул. Лазаряна, 2

2,0 34 220,00 1 рік Розміщення торговельного автомата, що відпускає продо-
вольчі товари (кавовий автомат)

2 Міністерство освіти і науки 
України

39568620, Університет митної справи та фінансів, 49000 м. Дніпропетровськ, вул. Дзер-
жинського 2/4, тел. 47-17-91

Частина нежитлового вбудо-
ваного приміщення

39568620.1.ААААЖЖ174 м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 6

2,0 28 495,00 1 рік Розміщення торговельного автомата, що відпускає продо-
вольчі товари (питна вода)

3 Міністерство освіти і науки 
України

39568620, Університет митної справи та фінансів, 49000 м. Дніпропетровськ, вул. Дзер-
жинського 2/4, тел. 47-17-91

Частина нежитлового вбудо-
ваного приміщення

Інформація відсутня м. Дніпропетровськ, 
вул. Аржанова,12

2,0 13 644,00 1 рік Розміщення торговельного автомата, що відпускає продо-
вольчі товари (питна вода)

4 Міністерство освіти і науки 
України

00129320, ДВНЗ «Придніпровський енергобудівний технікум», м. Дніпропетровськ, 
вул. Космонавта Волкова, 6б, тел. (0562) 728-32-86

Нежитлове вбудоване при-
міщення

00129320.1.ТЦЯББЧ002 м. Дніпропетровськ, 
вул. Космонавта Вол-
кова, 6б

40,0 144 080,00 2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі при-
ватної власності і провадить діяльність з медичної практики 
(стоматологічний кабінет)

5 Міністерство освіти і науки 
України 

21910232, Дніпропетровський радіоприладобудівний колледж, м. Дніпропетровськ, 
вул. Шмідта, 18, тел. (056) 770-81-81

Нежитлове вбудоване при-
міщення

Інформація відсутня м. Дніпропетровськ, 
вул. Шмідта, 18

25,0 213 050,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродо-
вольчих товарів 

6 Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України

05410777, ДП «Дніпродіпрошахт», 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 15, тел.: 
(056) 756-82-09, 744-01-00

Частина зовнішньої стіни та 
частина даху

05410777.1.ПШИЖЦК005 м. Дніпропетровськ, 
вул. Миронова, 15

19,5 
(13,5+6,0)

126 332,00 2 роки 11 місяців Розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги 
з рухомого зв’язку, операторів та провайдерів телекомуніка-
цій, які надають послуги з доступу до мережі Інтернет

7 Міністерство регіонального розвит-
ку, будівництва та житлово-ко му-
наль ного господарства України

33205677, Дніпропетровська філія Державного підприємства «Український державний головний 
науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних та екологічних вишукувань УкрНДІ-
ІНТВ», 49040, м. Дніпропетровськ, ж/м Тополя-1, пров. Джінчарадзе, 12, тел. (056) 765-25-21

Частина даху та частина зо-
внішньої поверхні стіни 

02498004.9.ХВЮЯШЖ020 м. Дніпропетровськ, 
пров. Джінчарадзе, 12

16,5 
(8,0+8,5)

143 853,00 2 роки 11 місяців Розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги 
з рухомого зв’язку, операторів та провайдерів телекомуніка-
цій, які надають послуги з доступу до мережі Інтернет

8 Державне космічне агентство 
України

14313369, ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова», м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 1, 
тел. (0562) 34-39-04

Частина даху РМЙЙМК 1314 м. Дніпропетровськ, 
пров. Шаховий, 3

13,58 98 034,00 1 рік Розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з 
рухомого (мобільного зв’язку), операторів та провайдерів теле-
комунікацій, які надають послуги з доступу до мережі Інтернет

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. дніпропетровськ, вул. центральна, 6, рв фдму по дніпропетровській області. Заяви 
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди від-
повідно 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’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 оренди

1 Міністерство інфра-
структури України

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

Вбудовані приміщення першого поверху поз.1-3, 1-4, 1-5 
вбудованих приміщень літ. А

21560045.700.АААЖЖБ009 Закарпатська обл., Іршавський р-н, 
с. Доробратово, вул. Миру, 7 

27,1 93 900,00 1 рік Інше використання нерухомого 
майна (розміщення АТС)

2 Міністерство інфра-
структури України

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

Вбудовані нежитлові приміщення другого поверху (поз. 5, 6, 
7) та сходова клітка (поз. I, II) будівлі відділення зв’язку літ. А

21560045.700.АААЖЖА879 Закарпатська обл., Ужгородський 
р-н, с. Холмець, вул. Дружби, 94б

63,0 220 700,00 1 рік Інше використання нерухомого 
майна (розміщення АТС)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: 88000, м. ужгород, вул. собранецька, 60, рв фдму по Закар-
патській 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».

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 не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України 

02125415, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Вин ниченка, 
25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1, тел. (0522) 22-18-34

Приміщення учбових аудиторій на п’ятому поверсі п’яти-
по верхової будівлі навчального корпусу № 5

02125415.1. ЦШЯЯНС023 м. Кропивницький, 
вул. Шевченка, 1

61,6 267 342,00 2 роки 11 місяців Розміщення навчального закладу та надання освітніх послуг 
за рівнем повної загальної середньої освіти

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».

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 можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство інф-
раструктури України

38758091, Філія «Львівській державний обласний навчально-курсовий комбінат 
«УДП «Укрінтеравтосервіс», 79008, м. Львів, вул. Личаківська, 27а, тел. 275-85-61

Нежитлові приміщення першого поверху (№ 1 – 13) загальною площею 
125,6 м2 та тераса –прибудова площею 33,6 м2 виробничо-побутового будинку

21536845.3.РХЦЮОГ303 Львівська обл., Буський р-н, 
с. Ожидів, вул. Шашкевича, 73

159,2 648 050,00  
станом на 31.05.16

1 рік Розміщення кафе, що здійснює 
продаж товарів підакцизної групи

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».

дення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2016.

� 5. Об’єкт: гідротехнічні споруди ставка «Чобіток»: розділяючої дам-
би, огороджувальної дамби, водонапускної споруди (перепускного кана-
лу), водовипускної споруди та водовипускної споруди (аварійного скиду), 
що перебувають на балансі ДП «Укрриба» та розташовані за межами населених 
пунктів на території Сивашівської сільської ради Новотроїцького району Херсон-
ської області. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. 
Платник: АТ «Мотор Січ». Мета проведення незалежної оцінки – визначення рин-
кової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. За-
планована дата оцінки: 31.07.2016.

� 6. Об’єкт: гідротехнічні споруди ставка «костін Шпиль»: огороджуваль-
ної дамби, водовипускної споруди та водовипускної споруди (аварійного 
скиду), що перебувають на балансі ДП «Укрриба» та розташовані за межами на-
селених пунктів на території Сивашівської сільської ради Новотроїцького району 
Херсонської області. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севас-
тополі. Платник: АТ «Мотор Січ». Мета проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. 
Запланована дата оцінки: 31.07.2016.

� 7. Об’єкт: частина вестибуля площею 21,0 м2 на першому поверсі бу-
дівлі гідромеліоративного факультету, що перебуває на балансі ДВНЗ «Хер-
сонський державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул. Рози 
Люксембург, 23. Платник: довірена особа ФОП Песчанської В. Є. Брунова Ірина 
Євгенівна. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована 
дата оцінки: 31.07.2016.

� 8. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення підвалу загальною площею 
29,7 м2 в одноповерховій будівлі клубу за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 
3, що перебувають на балансі Херсонського державного будинку художньої твор-
чості. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: 
ФОП Вольска Світлана Ігорівна. Мета проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору орен-
ди. Запланована дата оцінки: 31.07.2016.

� 9. Об’єкт: частина холу площею 6,4 м2 на першому поверсі головного 
навчального корпусу за адресою: м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 23, що пере-
буває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». Замовник: 
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Вербицька 
Наталя Костянтинівна. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Заплано-
вана дата оцінки: 31.07.2016.

� 10. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 49,3 м2 
на першому поверсі гуртожитку № 2 за адресою: Херсонська обл., м. Нова Ка-
ховка, вул. Горького, 14, що перебувають на балансі Відокремленого структурного 
підрозділу «Новокаховський коледж Таврійського державного агротехнологічного 
університету. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. 
Платник: Приватне підприємство «Алекс-строй-сервіс». Мета проведення неза-
лежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при 
укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2016.

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

З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, 
максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів нерухомого майна, яку може бути 
запропоновано учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, становить:

приміщень, даху, нерухомого майна для встановлення передавальних при-
строїв – не більше ніж 1 725,4 грн, – окремо розташованих будівель, гідротехнічних 
споруд – не більше ніж 1 849,9 грн.

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

заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встанов-
леною формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 
11 розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної 
діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таєм-
ницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претен-
дента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки; калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних 
днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних 
в окремому конверті (не більше 5 днів для об’єктів оренди); документи щодо прак-
тичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо 

досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку 
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).

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

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

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

конкурс відбудеться в рв фдму в херсонській області, арк та м. се-
вастополі за адресою: м. херсон, просп. ушакова, 47, кімн. 225 о 9.00 
через 14 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок 
(0552) 22-44-44.

хмельницька обласТь
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів державної власності
� Назва об’єкта оцінки № 1: частина приміщення площею 2,0 м2 у вес-

тибулі навчального корпусу № 7. Балансоутримувач – Подільський державний 
аграрно-технічний університет. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., 
м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13. Мета проведення незалежної оцін-
ки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника кон-
курсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки – 4,773 
га. Місце розташування земельної ділянки: Хмельницька обл., м. Кам’янець-
Подільський, вул. Шевченка, 13. Цільове призначення земельної ділянки – роз-
міщення навчального корпусу. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 
532 615,00 грн. Дата оцінки – 31.07.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних 
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник 
робіт з оцінки – АТ «Ощадбанк». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: частини 
приміщень в адміністративно-офісних, навчальних будівлях, що розташовані в на-
селених пунктах з однаковим інвестиційним потенціалом.

� Назва об’єкта оцінки № 2: нежитлові приміщення загальною площею 
90,2 м2 на цокольному поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Балан-
соутримувач – Національна академія статистики, обліку та аудиту. Місцезнаходження 
об’єкта: м. Хмельницький, вул. Сковороди, 11. Мета проведення незалежної оцінки – 
продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: 
(0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.07.2016. Строк виконання ро-
біт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій облас-
ті. Особа-платник робіт з оцінки – ПП «Мачете груп». Подібними об’єктами до об’єкта 
оцінки є: приміщення в житлових, адміністративно-офісних та навчальних будівлях, що 
розташовані в населених пунктах з однаковим інвестиційним потенціалом.

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

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою 
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазна-
чено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на 
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку 
майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3) 
конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і 
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних 
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.

Враховуючи лист ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо показників се-
редніх значень ціни надання послуг з оцінки майна у першому кварталі 2016 року» 
по даним об’єктам пропонується врахувати середню максимальну ціну послуг з 
оцінки майна, – 1 725,40 грн (приміщення, частини приміщень).

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

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

Конкурсна документація подається до сектору з кадрової роботи, організаційно-
документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по 
Хмельницькій області (каб. № 1) до 18 серпня 2016 року (включно) до 17.00.

конкурс відбудеться 25 серпня 2016 року о 10.00 в рв фдму по хмель-
ницькій області за адресою: 29000, м. хмельницький, вул. соборна, 75.

Черкаська обласТь
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки
� 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 

розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного май-
на. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. Об’єкт оцінки: при-
міщення вівчарні площею 1 600,8 м2 за адресою: вул. Польова, 1а, с. Косарі, 
Кам’янський р-н, Черкаська обл., що обліковуються на балансі ДП НВК «Фотопри-
лад». Платник робіт з оцінки: ФОП Ноздратенко В. В. Дата оцінки: 31.07.16.

� 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення розміру збитків 
товаро-матеріальних цінностей на головному господарчому складі № 3 
(бензин марки а-76 в кількості 200,0 л та бензину марки аи-95 в кількості 
3 541,38 л), що обліковуються на балансі ДП «Оризон-Навігація». Платник робіт 
з оцінки: ДП «Оризон-Навігація». Дата оцінки: 30.06.16.

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 – 1 849,90 грн; комплекс будівель та споруд – 3 
200,0 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 – 18 серпня 2016 року до 16.00.
конкурс відбудеться 25 серпня 2016 року о 10.00 в рв фдму по Чер-

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

ПіДСУмКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності (засі-

дання комісії від 08.06.2016 та 02.08.2016) переможцем конкурсу щодо 
визначення вартості державного пакета акцій публічного акціонерного това-
риства «Український банк реконструкції та розвитку» у кількості 235 986 шт., 
що становить 99,9945 % статутного капіталу товариства, з метою приватиза-
ції шляхом продажу пакета акцій за грошові кошти визнано суб’єкта оціночної 
діяльності – ТОВ «Експертне агентство «Укрконсалт». Строк надання послуг 
з оцінки – 25 кален дарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 50 000,00 
гривень.

Продовження рубрики на стор. 8
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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 не-

залежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти і науки 
України

01393094, Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва, 
пл. Слави, 4/2, м. Полтава, 36005, тел. (0532) 51-30-20 

Приміщення котельні 01393094.1.ЖГМЛГЯ058 пл. Слави, 4/2, м. Полтава 70,0 156 900,00 2 роки 11 місяців Інше використання державного майна (встановлення автоматизованої 
модульної котельні та котельного обладнання)

2 Державне агентство водних 
ресурсів України

03366664, Кременчуцьке МУВГ, вул. Цілиноградська, 8, м. Кременчук, Пол-
тавська обл., 39628, тел. (026) 72-61-35

Нежитлове приміщення 
(майстерня на 50 машин)

03366664.4.АААБГА119 вул. Цілиноградська, 8, м. Кре-
менчук, Полтавська обл.

216,0 356 955,00 2 роки 11 місяців Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт 
автомобілів

3 Міністерство освіти і науки 
України

01393094, Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва, 
пл. Слави, 4/2, м. Полтава, 36005, тел. (0532) 51-30-20

Нежитлове приміщення 01393094.1.ЖГМЛГЯ052 пл. Слави, 4/2, м. Полтава 14,7 118 000,00 2 роки 11 місяців Надання фотопослуг та ксерокопіювання документів

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».

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 незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна служба 
України з надзви-
чайних ситуацій

38117426, 5 Державна пожежно-рятувальна частина 
Управління Державної служби України з надзвичайних си-
туацій у Тернопільській області, 47001, вул. 107 Креме-
нецької дивізії, 49а, м. Кременець, тел. (03546) 2-66-68 

Гараж пожежного депо 38117426.2.ЕАОГЧМ034 вул. Космонавтів, 52б, 
м. Кременець, Тернопіль-
ська обл.

132,9 146 640,00 2 роки 11 місяців Зберігання, обслугову-
вання та ремонт авто-
транспортних засобів

2 Державне агент-
ство рибного гос-
подарства України

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

Гідротехнічні споруди ставу Литвинів 1 (у т. ч. дамба, донний водоспуск, донний водонапуск, водо-
випуск, шлюз-регулятор); гідротехнічні споруди ставу Литвинів 2 (у т. ч. дамба, донний водонапуск, 
донний водоспуск, шлюз-регулятор) та гідротехнічні споруди ставу Литвинів 6 площею 18,0 га; гідро-
технічні споруди ставу Литвинів 3 (у т. ч. дамба, донний водонапуск, донний водоспуск) та гідротехнічні 
споруди ставу Литвинів 4 (у т. ч. дамба, донний водовипуск, донний водовипуск) площею 19,5 га 

25592421.81.ААЕЖАЖ633; 
25592421.81.ААЕЖАЖ634; 
25592421.81.ААЕЖАЖ637; 
25592421.81.ААЕЖАЖ635; 
25592421.81.ААЕЖАЖ636

с. Литвинів, Підгаєцький 
р-н, Тернопільська обл.

– 327 120,00 2 роки 11 місяців Прісноводне рибни-
цтво (аквакультура)

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».

харківська обласТь
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

телефон)

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

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

ною оцінкою без ПДВ, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство охорони 
здоров’я України

02010936, Національний фармацевтичний університет, 
61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53,  
тел.: (057) 706-35-81, 706-30-61

Частина фойє (за технічним паспортом кімн. 11) на 2-му поверсі 3-поверхового 
навчального корпусу, інв. № 001031023, літ. Б-3, загальною площею 65,9 м2

02010936.1.ААААЛБ017 м. Харків, вул. Ва-
лентинівська 4

65,8 495 400,00 1 рік Розміщення буфету, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи, у на-
вчальному закладі

2 Міністерство освіти 
і науки України

01275992, Державний вищий навчальний заклад 
«Харківський коледж будівництва, архітектури та ди-
зайну», 61003, м. Харків, вул. Квітки-Основ’яненка, 4/6, 
тел. (057) 731-24-31

Нежитлові приміщення: кімн. 14, 16, 18 на 2-му поверсі; кімн. 6, 23, 25, 31, 35, 
41, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53 на 3-му поверсі; кімн. 7, 34, 37, 41, 55 на 4-му по-
версі; кімн. 8, 10, 34, 46, 52, 55, 56 на 5-му поверсі 5-поверхового громадського 
будинку з навчальними майстернями та кабінетами, інв. № 72450, літ. А-5

– м. Харків, вул. Баку-
ліна, 11

492,2 2 391 500,00 2 роки 11 місяців Розміщення: суб’єктів господарювання, 
що здійснюють проектні, проектно-вишу-
кувальні, проектно-конструкторські робо-
ти; комп’ ютерного клубу; інтернет-кафе

3 Міністерство оборони 
України

08162096, ДП МОУ «Харківська контора матеріально-
технічного забезпечення», 61064, м. Харків, вул. Цемент-
на, 3, тел. (057) 370-38-633

Частина вантажно-розвантажувальної платформи з твердим покриттям, інв. 
№ 077 

08162096.1.АААЖЛВ365 м. Харків, вул. Це-
ментна, 3

100,0 72 000,00 1 рік Пакування цементу (інше використання 
нерухомого майна)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів (обов’язково вказати поштову адресу з індексом заявника, дату та номер газети «відомості приватизації», в якій опублікована інформація про об’єкт оренди) приймаються протя-
гом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. харків, вул. гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308, рв фдму по харківській 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». За додатковою інформацією слід звертатися у робочі дні та години у відділ оренди РВ ФДМУ по 
Харківській області (4-й поверх, кімн. 413) або за тел. 705-18-59.

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 загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

34572590, Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський коледж 
Таврійського державного агротехнологічного університету», вул. Горь кого, 
1, м. Нова Каховка, Херсонська обл., 74900, тел. (05549) 9-07-10

Вбудовані нежитлові приміщення на 
першому поверсі гуртожитку № 2

00493698.2.КЛЛРКЯ005 Херсонська обл., м. Нова 
Каховка, вул. Горького, 14

49,3 – 2 роки 364 дні Розміщення офіса

2 Міністерство освіти 
і науки України

00493020, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 
73006, м. Херсон, вул. Р. Люксембург, 23, тел. (0522) 41-62-16 

Частина холу на першому поверсі го-
ловного навчального корпусу

00493020.6.БЕШСНП7876 м. Херсон, вул. Р. Люксем-
бург, 23

6,4 – 2 роки 11 місяців Роздрібна торгівля продуктами харчування власного виробництва (хлібобулоч-
ні вироби) та іншими продуктами харчування, крім товарів підакцизної групи

3 Міністерство освіти 
і науки України

02125609, Херсонський державний університет, м. Херсон, вул. 40 
років Жовтня, 27, 73000

Майданчик з бетонної плитки біля на-
вчального корпусу № 1

02125609.1.ЦООЖГМ160 м. Херсон, вул. 40 років 
Жовтня, 27

9,0 – 2 роки 11 місяців Розміщення мобільного торговельного об’єкта з продажу продовольчих 
товарів, крім товарів підакцизної групи

4 Міністерство внутріш-
ніх справ України

08592322, Управління МВС України в Херсонській області Нежитлові приміщення прибудови № 2 
до адміністративної будівлі

08592322.1.ГЛПОИБ006 м. Херсон, вул. Кірова,4 214,0 – 2 роки 11 місяців Розміщення їдальні

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. севас-
тополі. 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».

Черкаська обласТь
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

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

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна сані тар-
но-епі деміологічна 
служба України

38469768, Державна установа «Черкаський обласний 
лабораторний центр держсанепідемслужби України», 
вул. Волкова, 3, м. Черкаси, тел. (0472) 36-07-14

Адмінкорпус (літ.-А); клуб з прибудовами (літ. Б-1,б, б1); сарай-
склад (літ. В-1); гараж (літ. Г-1); лабораторія (літ. Д-1); літній 
клуб (літ. З-1); підвал (літ. Е); бетонні доріжки (літ. І)

38469768.1.ААААЛБ649; 38469768.1.ААААЛБ653; 
38469768.1.ААААЛБ654; 38469768.1.ААААЛБ656; 
38469768.1.ААААЛБ650; 38469768.1.ААААЛБ652; 
38469768.1.ААААЛБ651; 38469768.1.ААААЛБ648

вул. Менделєєва, 2, 
м. Черкаси

135,5; 138,1; 71,5; 
62,8; 61,2; 254,5; 23,0; 
58,3 пог. м загальною 
площею 746,6

175 991,00; 15 822,00; 51 076,00; 
44 861,00; 43 718,00; 2 445,00; 
233,00; 8 045,20, загальна вар-
тість – 342 191,20

5 років Розміщення офіса, складу, 
гаража, лабораторії та інші 
види діяльності

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після публікації оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, м. Черкаси, рв фдму по Черкаській 
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».

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 не-

залежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство внут-
рішніх справ України

08735882, Центральний госпіталь МВС України, 04116, м. Київ, вул. Бердичівська, 1, тел./факс 
(044) 484-66-47, 481-56-01

Нерухоме майно – нежитлове приміщення на 
1-му поверсі лікувального корпусу на 204 ліжка

– м. Київ, вул. Берди-
чівська, 1

6,16 88 679,00  
станом на 29.02.16 

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу ортопе-
дичних виробів

2 Міністерство юстиції 
України

00209131, Державне підприємство «Державний інститут судових економіко-правових та тех нічних 
експертних досліджень», 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, тел./факс (044) 517-70-20

Нерухоме майно – нежилі приміщення на 
1-му поверсі будівлі

00209131.АААДКК687 м. Київ, вул. Марини 
Раскової, 15

156,4 2 088 600,00  
станом на 30.04.16

2 роки 11 місяців Розміщення офіса

3 Державне космічне 
агентство України

14309669, Державне підприємство виробниче об’єднання «Київприлад», 03680, м. Київ, вул. Га-
ратна, 2, тел./факс (044) 456-38-48, 456-02-16

Нерухоме майно – нежилі приміщення на 
3-му поверсі 1-го корпусу будівлі

АААГБВ718 м. Київ, вул. Гар-
матна, 2

25,53 275 700,00  
станом на 30.04.16

2 роки 11 місяців Виробництво печаток, штампів, виготовлення гравію-
вальних робіт

4 Міністерство освіти 
і науки України

01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, 
тел./факс (044) 497-51-51, 408-30-27

Нерухоме майно – нежиле приміщення (кор-
пус №1, 1-й поверх (фойє)

01132330.1.КАТГНП001 м. Київ, просп. Космо-
навта Комарова, 1

30,7 380 600,00  
станом на 30.04.16

2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, що не вико-
ристовується для провадження підприємницької діяльності

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 в 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».

відповідно до звернення рв фдму по м. києву в оголошенні про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 01.08.2016 № 61 (977) на стор. 9, 
місцезнаходження об’єкта поз. 8 слід читати: «м. київ, вул. ніжинська, 29а». 

оГоЛоШеннЯ Про ПроВеДеннЯ КонКУрСіВ нА ПрАВо оренДИ мАЙнА

інФормАЦіЯ реГіонАЛЬнИХ ВіДДіЛенЬ ФДмУ

херсонська обласТь, арк  
та м. севасТоПоль

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

конкурсу на право оренди нерухомого державного майна
� Назва об’єкта та його місцезнаходження: вбудоване нежитлове при-

міщення площею 11,9 м2 в адміністративній будівлі пропускного пункту, 
що перебуває на балансі Скадовської філії Державного підприємства «Адміні-
страція морських портів України», за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, 
вул. Пролетарська, 2.

Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою на 31.03.2016 становить 

42 483,00 грн (сорок дві тисячі чотириста вісімдесят три гривні 00 копійок).
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за викорис-

тання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий 
місяць розрахунку – березень 2016 року – 1 416,10 грн (одна тисяча чоти-
риста шістнадцять гривень 10 копійок) без урахування Пдв.

2. Мета оренди – розміщення митної брокерської контори.
3. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа 

місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
4. Сплата орендної плати повинна забезпечуватись у вигляді завдатку в роз-

мірі орендної плати за три місяці оренди. Для розрахунку суми цього завдатку ви-
користовується розмір орендної плати за базовий місяць оренди з урахуванням 
результатів конкурсу. Завдаток сплачується на відповідні рахунки до державного 
бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні 70 % до 30 % протягом місяця з 
моменту укладення договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в 
рахунок платежу за останні місяці оренди.

5. Забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період оренди. У разі по-
рушення умов страхування орендованого майна орендар сплачує до державного 
бюджету штраф у розмірі 1 500,00 грн.

6. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошко-
дженню і псуванню, утримування майна в порядку, передбаченому санітарними 
нормами та правилами пожежної безпеки, підтримування орендованого майна в 
належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням 
нормального фізичного зносу, здійснення заходів протипожежної безпеки.

7. Своєчасне здійснення за власний рахунок капітального, поточного та інших 
видів ремонту орендованого майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл 
на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання 
орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень. У разі, якщо Орендар подає 
заяву на погодження орендодавцем здійснення невід’ємних поліпшень орендова-
ного майна він зобов’язаний надати звіт за результатами експертизи кошторисної 
частини проектної документації на здійснення невід’ємних поліпшень.

8. Несення відповідальності за дотримання правил експлуатації інженерних 
мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством. Ви-
конання та дотримування заходів протипожежної безпеки.

9. Заборона приватизації об’єкта оренди та передачі його в суборенду.
10. Вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, здійснених оренда-

рем за період оренди, не підлягає компенсації.
11. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен від-

повідати типовому договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або 
іншого) майна, що належить до державної власності.

12. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати замовнику витрати на 
проведення незалежної оцінки протягом 10 календарних днів з моменту укладен-
ня договору оренди.

13. Термін дії договору оренди – 1 рік з подальшою пролонгацією згідно з 
чинним законодавством України за умови виконання орендарем всіх обов’язків 
згідно з договором оренди.

14. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, що 
становить 10 % від найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасни-
ками в конкурсних пропозиціях.

Конкурс проводиться з викоистанняи відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону. Основним критерієм визначення пере-
можця є максимальний розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку при 
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Стартова орендна плата визначається згідно з Методикою розрахунку оренд-
ної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою 
Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786.

Для участі у конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії матері-
али відповідно до п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державно-
го майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 
№ 906, а саме:

заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди з пропозицією щодо ви-
конання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого 
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про за-
соби зв’язку з претендентом; відомості про претендента.

конкурс відбудеться о 14.00 через 27 календарних днів після опуб-
лікування цієї інформації у газеті «відомості приватизації» в рв фдму  
в херсонській області, арк та м. севастополі за адресою: м. херсон, просп. 
ушакова, 47.

Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – за 3 робочих дні до 
проведення конкурсу.

У разі, якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи святковий 
день, то днем проведення конкурсу вважається наступний за вихідними чи свят-
ковими днями робочий день.

Конкурсні документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) пода-
ються до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює ре-
єстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком 
печатки претендента.

Документи приймаються за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47. Додат-
кову інформацію можна отримати за тел. (0552) 26-22-18.

відповідно до звернення рв фдму по харківській області в інфор-
мації про проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону на право оренди нерухомого 
державного майна – одноповерхової будівлі для господарських потреб, інв. 
№ 1031000261, загальною площею 21,86 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пуш-
кінська, 85, опублікований в газеті «Відомості приватизації» від 01.08.2016 
№ 61 (977) на стор. 10, дату проведення конкурсу слід читати: «конкурс з 
використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за 
принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день 
після дня опублікування інформації в газеті «відомості приватизації» від 
01.08.2016 № 61 (977).»
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Продовження таблиці

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

Продовження таблиці

фДму повіДомляє

інформація 
щодо об’єкта, по якому прийнято рішення про приватизацію

Назва об’єкта  
приватизації

Код  
за ЄДРПОУ Юридична адреса

Орган, уповноважений до прийняття рішення 
про приватизацію управляти відповідним 

державним майном

Належність до переліку підприємств, які мають стра-
тегічне значення для економіки та безпеки держави 

(дата та номер постанови КМУ)

Монопольне становище на загальнодержавному рин-
ку відповідних товарів (робіт, послуг)

Вартість основних засобів станом  
на 30.06.2016, тис. грн Основні види діяльності об’єкта приватизації (за 

даними статуту або Держкомстату України)
займає (не займає) вид продукції, послуг первісна залишкова

Державне підприємство 
«Тепличний комбінат»

39583662 07301, Україна, Київська обл., 
м. Вишгород, вул. Ватутіна, 69

Фонд державного майна України Не має стратегічного значення Не займає Сільськогосподарська 
продукція

65 007 27 465 01.13 вирощування овочів і баштанних культур, 
коренеплодів і бульбоплодів

Продовження таблиціПродовження таблиці

Продовження. Початок рубрики на стор. 3 – 6

ПіДСУмКИ
інформація 

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

державної власності, що відбувся 27.04.2016
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Козюру Ларису 

Валентинівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового 
вбудованого приміщення площею 10,0 м2 на першому поверсі чотириповерхового 
цегляного з підвалом лабораторного корпусу № 4 (літ. А), що перебуває на балансі 
Вінницького національного аграрного університету, за адресою: 24321, Вінницька 
обл., Тростянецький р-н, м. Ладижин, вул. Радянська, 18 з метою продовження дії 
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість 
надання послуг з оцінки – 1 800,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Коваленко Тетяну 
Іллівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих при-
міщень № 30, 31, 32 загальною площею 10,9 м2 одноповерхової будівлі їдальні, 
що перебувають на балансі Вінницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адре-
сою: м. Вінниця, вул. О. Довженка (колишня Ленінградська)/Острозького, 26/37 з 
метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних 
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 620,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення 
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 
140,1 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що перебувають на балан-
сі Управління соціального захисту населення Ямпільської райдержадміністрації, 
за адресою: 24500, Вінницька обл., Ямпільський р-н, м. Ямпіль, вул. Замкова, 88 
(колишня Жовтнева) з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з 
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 850,00 грн;

по об’єкту оренди – частині нежитлового вбудованого приміщення на першому 
поверсі господарського корпусу (літ. Б) площею 3,0 м2, що перебуває на балансі 
Вінницького коледжу будівництва і архітектури КНУБА, за адресою: 21100, м. Він-
ниця, вул. Коцюбинського, 53 конкурс не відбувся;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Вінекс» щодо визначення вартості об’єкта 
оренди – гідроспоруд у кількості 18 об’єктів: 1. Водовипуск в/с 1-2; 2. Водовипуск 
в/с 1-2; 3. Водовипуски зимувальних ставків 1-6; 4. Водовипуски маточних ставків 
1-8; 5. Водовипуски маточних ставків 1-8; 6. Водовипуски зимувальних ставків 1-6; 
7. Водонапуски та водовипуски н/ст; 8. Гребля земляна; 9. Дамба огороджувальна; 
10. Дамби земляні зимовал. ст 1-6; 11. Дамби земляні зимовал. ст 1-8; 12. Дам-
би земл. нерест 1-15; 13. Дамби контурні 1-4, 14. Донний водовипуск; 15. Донні 
водовипуски карант. ставків, 16. Наповнюючий канал, 17. Підпорні споруди, 18. 
Шахтний водоскид, що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрри-
ба», за адресою: Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Жахнівка з метою укладення 
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість 
надання послуг з оцінки – 15 000,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Остренюк Людмилу 
Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини асфальтобетонного 
майданчика загальною площею 140,1 м2 на території міжнародного пункту пропуску 
для автомобільного сполучення «Могилів-Подільський-Отач», що перебуває на ба-
лансі Державної фіскальної служби України, за адресою: Вінницька обл., Могилів-
Подільський р-н, м. Могилів-Подільський, площа Соборна, 7 з метою укладення 
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість 
надання послуг з оцінки – 2 000,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Шумську Оксану 
Іванівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих при-
міщень (№ 1 – № 4) загальною площею 181,6 м2 одноповерхової будівлі, що пе-
ребувають на балансі Вінницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: 
м. Вінниця, 1-й провулок Київський, 62 з метою укладення договору оренди. Строк 
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 
1 540,00 грн.

ПіДСУмКИ
інформація 

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

за принципом аукціону на право укладення договору оренди  
нерухомого державного майна, що відбувся 01.08.2016

За результатами конкурсу на право оренди об’єкта державної власності – не-
житлових вбудованих приміщень загальною площею 36,4 м2 у прим. № 8 на 1-му 
поверсі 3-поверхової будівлі адміністративного корпусу (літ. «А1») за адресою: 
21027, м. Вінниця, вул. 30-річчя Перемоги, 21, що перебувають на балансі Він-
ницької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС 
у Вінницькій області, переможцем визнано публічне акціонерне товариство акці-
онерний банк «Укргазбанк».

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

нерухомого військового майна, що відбувся 22.07.2016
По об’єкту – частині приміщення загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі 

будівлі за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, що перебуває на балансі Держав-
ного підприємства «Національний спортивний комплекс «Олімпійський», членами 
конкурсної комісії прийнято рішення укласти договір оренди з переможцем кон-
курсу – фізичною особою – підприємцем Савчуком Дмитром Володимировичем.

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

інформація 
навчально-спортивної бази літніх видів спорту міністерства  

оборони україни про проведення конкурсу на право  
оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Навчально-
спортивна база літніх видів спорту Міністерства оборони України, адреса: 79007 
м. Львів, вул. Клепарівська, 39а.

Балансоутримувач об’єктів оренди: Навчально-спортивна база літніх видів 
спорту Міністерства оборони України.

Орган управління: Управління фізичної культури і спорту Міністерства обо-
рони України.

� 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового примі-
щення 3-го поверху площею 199,68 м2 будівлі легкоатлетичного манежу з ве-
лотреком (лам), інв. № 85, в/м № 199, за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 
39а. Вартість об’єкта оренди на 31.05.2016 становить 2 433 100,00 грн без ПДВ.

� 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового при-
міщення 3-го поверху площею 32,74 м2 будівлі легкоатлетичного манежу з 
велотреком (лам), інв. № 85, в/м № 199 за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 
39а. Вартість об’єкта оренди на 31.05.2016 становить 428 260,00 грн без ПДВ.

� 3. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлових приміщень 
4-го поверху площею 37,91 м2 будівлі стрілецького тиру спортивно-стрі лець-
кого комплексу (сск), інв. № 75, в/м № 199 за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 
39а. Вартість об’єкта оренди на 31.05.2016 становить 491 127,00 грн без ПДВ.

� 4. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлових приміщень 
другого поверху будівлі спортивного залу № 2 (спеціалізований зал гімнасти-
ки) площею 22,64 м2, інв. № 102, в/м № 1 за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 
3а. Вартість об’єкта оренди на 31.05.2016 становить 314 026,00 грн без ПДВ.

стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – червень 
2016 р. за умови використання для розміщення державного та комунальних по-
зашкільних навчальних закладів з орендної ставкою 1 % становить: об’єкт № 1 – 
2 027,58 грн без Пдв; об’єкт № 2 – 356,88 грн без Пдв; об’єкт № 3 – 409,27 
грн без Пдв; об’єкт № 4 – 261,69 грн без Пдв.

У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси 
інфляції, згідно із законодавством.

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

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

2. Використання нежитлових приміщень за цільовим призначенням.
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 15 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 встановлення приладів обліку комунальних послуг за раху-

нок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними 
організаціями.

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

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

9. 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.

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

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

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

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 кален-
дарних днів до дати проведення конкурсу.

конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день після пу-
блікації цієї інформації у газеті «відомості приватизації» в кабінеті відділу 
матеріально-технічного забезпечення нсб лвс моу за адресою: м. львів, 
вул. клепарівська, 39а. Телефон для довідок (032) 233-73-63.

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; звіт про фінансові результати учасника конкурсу з урахуванням дебі-
торської i кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те, що 
щодо нього не порушено справу про банкрутство;

б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує осо-
бу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану пред-
ставнику фізичної особи; посвідчену нотаріусом копію свідоцтва про реєстрацію 
фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; витяг з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; декларацію про доходи або 
завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта малого підприємництва – 
фізичної особи – платника єдиного податку;

в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди – зобов’язання 
(пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення виконання 

зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдатку), додаткові пропозиції до до-
говору оренди; повідомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу.

інформація 
київського кеу про проведення конкурсу на право  

оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Київське КЕУ, по-

штова адреса: 03186, м. Київ, вул. Антонова, 2/32, а/с 37.
� Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно – 

нежитлові приміщення будівлі (інв. № 33) військового містечка № 59 пло-
щею 140,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Московська, 45/1.

Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.05.2016 

становить 1 400 024,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати за базовий місяць орен-

ди – травень 2016 року становить 5 839,27 грн (без Пдв) за умови викорис-
тання для розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуго-
вування населення.

У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси 
інфляції згідно із законодавством.

Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший 

запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного 
об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата за-
вдатку у розмірі, не меншому, ніж орендна плата за перший (базовий) місяць 
оренди, протягом місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасна 
(не пізніше 15 числа, наступного за звітним) і в повному обсязі сплата орендної 
плати з урахуванням індексу інфляції згідно із законодавством; встановлення 
приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та 
укладення прямих договорів з постачальними організаціями (до моменту укла-
дення прямих договорів відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні 
послуги), компенсація земельного податку під об’єктом оренди та за прилеглу 
територію; компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна та 
публікування об’яви; виконання капітального та поточного ремонту орендовано-
го майна за власні кошти без вимоги на відшкодування; страхування майна на 
користь орендодавця на суму, не меншу, ніж встановлена за незалежною оцін-
кою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його призначення 
та умов договору оренди; заборона приватизації та переходу права власності на 
орендоване майно до третіх осіб.

Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого 
майна.

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

Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу 
ФДМУ та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того: заяву про участь в конкурсі; 
проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою 
(за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юри-
дичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про 
фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника 
конкурсу про те, щодо нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання 
(пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учас-
ником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті до-
говору оренди).

Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою 
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».

кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 кален-
дарних днів після опублікування цієї інформації в газеті «відомості прива-
тизації» за адресою: 03186, м. київ, вул. антонова, 2/32, корпус № 97, а/с 
37. контактний телефон (044) 242-81-99.

інформація 
рв фдму по донецькій області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки майна, що відбувся 21.04.2016

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 52,6 м2 першого повер-
ху будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Курахівський профе-
сійний ліцей (код за ЄДРПОУ 02542277). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Доне-
цька обл., Мар’їнський р-н, м. Курахове, вул. Пушкіна, 6. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості майна з метою передачі його в оренду. Переможець 
конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг 
з оцінки – 1 850,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 
2,0 м2 першого поверху гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Маріупольський державний університет (код за ЄДРПОУ 26593428). Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Будівельни-
ків, 52. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою 
передачі його в оренду. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з 
конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 800,00 грн, строк виконан-
ня – 3 календарних дні.

3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 75,4 м2 на 
першому поверсі будівлі лабораторного корпусу. Найменування балансоутриму-
вача об’єкта оцінки: Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної 
академії (код за ЄДРПОУ 00173367). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Соборна (Леніна), 32. Мета проведення оцінки: визначен-
ня ринкової вартості майна з метою передачі його в оренду. Переможець конкур-
су – ФОП Остик Т. В. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 
1 750,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

4. Назва об’єкта оцінки: частина холу площею 2,0 м2 першого поверху будівлі 
учбового корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Держав-
на освітня установа «Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів» 
(код за ЄДРПОУ 35498822). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. 
Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 32. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості майна з метою передачі його в оренду. Переможець конкурсу – 
ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 
1 800,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

інформація 
рв фдму по житомирській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки майна, що відбувся 28.04.2016

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки майна визнано:

ПП «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза» по об’єктах:
частині нежитлового приміщення душової площею 5,0 м2 підвалу гуртожитку 

№ 4 (літ. А-ІХ), що перебуває на балансі Житомирського національного агроеко-
логічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 29; 
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахун-
ку орендної плати з метою продовження договору оренди; вартість виконання –  
1 201,00 грн., строк виконання – 3 календарних дні;

нежитлових приміщеннях площею 64,4 м2 на першому поверсі адмінбудівлі (літ. 
А-2), що перебувають на балансі Бердичівського управління Державної казначей-
ської служби Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, 
вул. Чорновола, 9; мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди; вартість 
виконання – 1 571,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні;

ТОВ багатопрофільну фірму «Консул ЛТД» по об’єкту – частині нежитлового 
приміщення пральні площею 5,0 м2 першого поверху гуртожитку № 2 (літ. А), що пе-
ребуває на балансі Житомирського національного агроекологічного університету, 
за адресою: м. Житомир, вул. І. Франка, 6; мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження договору оренди; вартість виконання – 1 200,00 грн, строк виконання – 5 
календарних днів;

ПП «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту – частині нежитлового приміщення 
умивальника площею 5,0 м2 першого поверху гуртожитку № 3 (літ. А), що пере-
буває на балансі Житомирського національного агроекологічного університе-
ту, за адресою: м. Житомир, вул. Пушкінська, 59; мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою 

продовження договору оренди; вартість виконання – 1 200,00 грн, строк вико-
нання – 4 календарних дні.

інформація 
рв фдму по Закарпатській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення  
незалежної оцінки майна, що відбувся 28.04.2016

Для проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності з метою ви-
значення вартості для продовження договору оренди:

вбудованих приміщень (поз. 61, 62, 63 за планом) загальною площею 70,9 м2 

першого поверху інженерно-лабораторного корпусу, місцезнаходження об’єкта: 
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 39 переможцем конкурсу ви-
знано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Аргумент»; вартість послуг – 1 800,00 
грн, термін виконання – 5 днів;

вбудованих приміщень (поз. 7 та поз. 9) загальною площею 42,18 м2 на першо-
му поверсі будівлі їдальні (літ. А) НПП «Синевир», місцезнаходження об’єкта: За-
карпатська обл., Міжгірський р-н., с. Синевир, буд. № 1626 переможцем конкурсу 
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О»; вартість послуг – 1 850,00 
грн, термін виконання – 5 днів.

окремо розташованого нежитлового приміщення колиби-кафе загальною 
площею 87,67 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Міжгірський р-н, 
с. Синевирська Поляна, буд. № 356 «В» переможцем конкурсу визнано суб’єкта 
оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О»; вартість послуг – 1 850,00 грн, термін ви-
конання – 5 днів.

інформація 
рв фдму по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 28.04.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності перемож-

цем визнано:
ТОВ «Національна експертно-правова група» на виконання робіт з оцінки 

об’єкта оренди: частини замощення І біля будівлі літ. Б-2 загальною площею 
9,0 м2. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського державного 
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Запоріжжя, просп. Соборний (Леніна), 6б. Вартість виконання робіт з оцінки – 
3 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні від дати підписання 
договору на проведення оцінки об’єкта оренди;

ПП «Дніпротех і К о» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: частини даху 
будівлі котельні (літ. Г) площею 15,0 м2 та 1/3 частини димової металевої труби (ІІ) 
висотою 35,0 м. Балансоутримувач майна: Оріхівська районна державна лікар-
ня ветеринарної медицини. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., 
м. Оріхів, вул. Овчаренко, 164. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 300,00 грн, 
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору 
на проведення оцінки об’єкта оренди;

ПП «Консалтингова фірма «Експоком» на виконання робіт з оцінки об’єкта 
оренди: нежитлових приміщень № 1-1, № 1-2 гаража (літ. В) загальною площею 
157,18 м2. Балансоутримувач майна: Веселівське міжрайонне управління водно-
го господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., с. Чкалове, 
вул. Чкалова, 94. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 670,00 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення 
оцінки об’єкта оренди.

інформація 
рв фдму по Запорізькій області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
що відбувся 05.05.2016

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності перемож-
цем визнано ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта приватиза-
ції – очисних споруд біологічного очищення фекальних стоків, у складі: насосної 
фекальних відходів, літ. Ф, насосної фекальних відходів, літ. Р, установки БІО-25, 
№ 4 (у т. ч. трубопроводів – 366 пог. м) за адресою: Запорізька обл., Запорізький 
р-н, с. Розумівка, територія бази відпочинку «Лісова поляна». Вартість виконання 
робіт з оцінки – 10 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 10 календарних днів 
від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта приватизації.


