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вінницЬка обласТЬ
інформація 

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

Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів – обладнання (72 одиниці): касовий 
апарат – 1 од., хліборізка – 1 од., шафа – 15 од., радіовузол – 1 од., швейна машина 
1022 – 1 од., телевізор – 4 од., холодильник – 39 од., портрет Леніна – 2 од., пральна 
машина – 1 од., електроніка – 1 од., крісло – 2 од., килим – 4 од.

Адреса об’єкта: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагай-
дачного, 8/2.

Зберігач: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 
8/2, код за ЄДРПОУ 05468162.

Адреса зберігача: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Са-
гайдачного, 8/2.

Відомості про об’єкт: до складу обладнання входить: касовий апарат інв. 
№ 2619, 1985 р.в. – 1 од., хліборізка інв. № 2623, 1985 р.в. – 1 од., шафа інв. 
№ 2628, 1985 р.в. – 1 од., шафи інв. № 3525 – 3526, 1985 р.в. – 2 од., шафи інв. 
№ 2797 – 2803, 1990 р.в. – 7 од., шафи інв. № 2851 – 2854, 1992 р.в. – 4 од., шафа 
інв. № 2107, 1989 р.в. – 1 од., радіовузол інв. № 2625, 1985 р.в. – 1 од., швейна 
машина 1022 інв. № 2570, 1984 р.в. – 1 од., телевізор інв. № 2691, 1980 р.в. – 1 
од., телевізор «Електрон» інв. № 2810, 1989 р.в. – 1 од., телевізор інв. № 3504, 
1980 р.в. – 1 од., телевізор «Берізка» інв. № 3450, 1972 р.в. – 1 од., холодильник 
«Апшерон» інв. № 3514, 1985 р.в. – 1 од., холодильники інв. № 2648 – 2657, 1976 
р.в. – 10 од., холодильники інв. № 2779 – 2806, 1989 р.в. – 28 од., портрет Леніна 
інв. № 1187 – 1188, 1976 р.в. – 2 од., пральна машина інв. № 2663, 1988 р.в. – 1 
од., електроніка інв. № 2654, 1985 р.в. – 1 од., крісла інв. № 1982, 1982 р.в. – 2 од., 
килими інв. № 3128, 1990 р.в. – 4 од. Обладнання не експлуатується.

Початкова ціна без ПДВ – 4 255,00 грн, ПДВ – 851,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 5 106,00 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 передачі.

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

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

Грошові кошти в розмірі 510,60 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 прийняття заяв на участь в аукціоні – 08.09.2016.
аукціон в електронній формі буде проведено 12.09.2016 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 Фонду державного майна України 
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 
року за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні 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 учасник аукціону зобов’язаний надіслати на адресу Української 
універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал 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 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. До-
даткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-27-46.

ЗакарПаТсЬка обласТЬ
інформація 

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

Назва об’єкта: вбудоване приміщення заглибленого складу № 2 загальною 
площею 756,8 м2.

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

гальною площею 756,8 м2, складається з восьми приміщень (І-УІІІ), що розміщені 
в підвалі п’ятиповерхової будівлі лабораторного корпусу (літ. З), яка розташована 
на території ПАТ «Ужгородський Турбогаз». На дату оцінки об’єкт знаходиться в 
незадовільному стані, не використовується в зв’язку з періодичним підтопленням 
приміщень ґрунтовими водами. Технічні характеристики об’єкта: фундамент, стіни 
та перегородки бетонні; перекриття – залізобетонні плити; підлоги бетонні; вну-
трішнє оздоблення – водними розчинами; двері металеві; вікна відсутні; інженерні 
комунікації – електроосвітлення, водопровід, каналізація, газ, вентиляція.

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

атації об’єкта дотримання санітарно-екологічних норм та правил пожежної безпеки.
Засоби платежу: грошові кошти в національній валюті України для фізичних 

та юридичних осіб.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку 

за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 в ГУДКСУ у Закар-
патській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, 
МФО 812016.

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

аукціон за методом зниження ціни в електронній формі в он-лайн режимі 
буде проводитись товарною біржею «універсальна товарно-сировинна біржа» 
в системі електронних торгів 20 вересня 2016 року. Час початку аукціону – 
10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

Кінцевий термін прийняття заяв (за три дні до дати проведення аукціону) – 16 
вересня 2016 р. до 15.45.

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

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

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді до товарної біржі «Універсальна товарно-

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

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

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

ЗаПоріЗЬка обласТЬ
інформація 

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

Назва об’єкта: очисні споруди біологічного очищення фекальних стоків.
Місцезнаходження: 70424, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Розумівка, 

територія бази відпочинку «Лісова поляна».
Балансоутримувач: ВАТ «Запоріжсантехмонтаж», ЄДРПОУ 01415559.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта приватизації входить: насосна фе-

кальних відходів, літ. Ф, насосна фекальних відходів, літ. Р, установка БІО-25, № 4 
(у тому числі трубопроводи – 366 пог. м).

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 29 553,00 грн, ПДВ – 5 910,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 35 463,60 грн.
Умови продажу об’єкта:
питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладення до-

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

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

сотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Сума грошових коштів, що має вноситися покупцями у розмірі 10% початкової 

ціни об’єкта приватизації – 3 546,36 грн, перераховується на р/р № 37311049000444 
у Державній казначейській службі України в м. Києві, МФО 820172, одержувач – РВ 
ФДМУ по Запорізькій області, ЄДРПОУ 20495280.

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

Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціоні – 19 вересня 2016 року.
аукціон в електронній формі буде проведено українською універсальною 

біржею (www.uub.com.ua) 23 вересня 2016 року, час початку внесення ціно-
вих 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 чис-
лі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 
вересня 2015 р. за № 1147/27592, зі змінами. Заява на участь в аукціоні та фото-
копії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до 
Української універсальної біржі на електронну адресу auk@uub.com.ua. Протягом 
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасник аукціону зобов’язаний наді-
слати на адресу Запорізької філії Української універсальної біржі (69002, м. Запо-
ріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 
14.00, тел. (061) 220-02-26) оригінал 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.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем його 
розташування.

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

Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по 
Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 38, 
40 з 8.00 до 16.00, п’ятниця з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: 
(061) 226-07-75, 226-07-76.

ПолТавсЬка обласТЬ
інформація 

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

Назва об’єкта: гаражі літ. АВ площею 271,5 м2.
Адреса об’єкта: 36007, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 26/1.
Балансоутримувач: ПАТ «Демітекс», ЄДРПОУ 14299824.
Адреса балансоутримувача: 36007, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 26/1.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля гаражів площею 

271,5 м2, розташована за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 26/1. 
Фундамент бетонний, стіни і перегородки цегляні, перекриття – з/б плити; по-
крівля рулонна; підлога бетонна; інженерні комунікації відсутні; Загальний стан – 
будівля потребує ремонту.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований в межах орендованої 
земельної ділянки площею 16,3570 га, яка перебуває в користуванні на правах 
оренди. Кадастровий номер земельної ділянки: 5310136400:10:001:0268.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 70 717,00 грн, ПДВ – 14 143,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 84 860,40 грн.
Умови продажу об’єкта:
у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу 

об’єкта приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу строк при-
йняти об’єкт приватизації; подальше використання об’єкта покупець вирішує 
самостійно; питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирі-
шує самостійно, в межах чинного законодавства після набуття права власності 
на об’єкт; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної ціни прода-
жу; надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов 
договору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для 
осіб, які придбають об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження про-
тягом строку дії таких зобов’язань; подальше відчуження об’єкта приватизації 
можливе лише за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань за 
договором, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює 
контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подаль-
шого 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 надати державному органу приватизації копії документів, що 
підтверджують його право власності; договори про подальше відчуження об’єкта 

фонд  
державного
майна україни
Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua
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фдму – 25 років

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

проДаж об’єктів групи ж

ПіДЛЯГАють ПрИВАтИЗАЦіЇ ШЛЯХом ПроДАЖУ 
ЗА КонКУрСом З ВіДКрИтіСтю ПроПонУВАннЯ 
ЦінИ ЗА ПрИнЦИПом АУКЦіонУ

Перелік 
об’єктів державної власності групи ж, що підлягають  

приватизації шляхом продажу за конкурсом з відкритістю 
пропонування ціни за принципом аукціону  

(затверджений наказом ФДМУ від 16.08.2016 № 1577)

одесЬка обласТЬ
Спортивна база відпочинку «Портовик», що перебуває на балансі Із-

маїльської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів Украї-
ни» та знаходиться за адресою: 68660, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Озерне, 
вул. Польова, 19 (збереження профілю діяльності).

ЧеркасЬка обласТЬ
інформація 

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

Назва об’єкта: медсанчастина.
Адреса об’єкта: вул. Коробейника, 1, м. Сміла, Черкаська обл., 20705.
Балансоутримувач: ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Смілянський 

електромеханічний завод», код за ЄДРПОУ 30147563.
Адреса балансоутримувача: вул. Коробейника, 1, м. Сміла, Черкаська обл., 

20700.
Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля (літ. 3М-2) з прибудова-

ми: тамбур (літ. Зм); ґанки (літ. Зм1, Зм2, Зм3); навіс (літ. Зм4) загальною площею 

409,1 м2. Рік введення в експлуатацію – 1937. До будівлі підведені мережі елек-
тропостачання, водопостачання, каналізація, центральне опалення. Об’єкт ви-
користовується за призначенням. Загальний фізичний знос – 32,95%, санітарно-
технічний стан добрий. Об’єкт знаходиться на території ПАТ «Науково-виробниче 
підприємство «Смілянський електромеханічний завод».

Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 753 100,00 грн, ПДВ – 150 620,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 903 720,00 грн.
Умови продажу:
1. Збереження профілю діяльності.
2. Покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього 

середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм, вимог 
природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно з чинним 
законодавством України.

3. Питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішува-
тиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання 
акта приймання-передачі об’єкта.

Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 кален-
дарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного 

відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час роз-

рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007, 
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, 
одержувач: РВ ФДМУ по Черкаській області.

Грошові кошти в розмірі 90 372,00 грн, що становить 10% від початкової ціни 
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській 
області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна 
казначейська служба України.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 12 вересня 2016 року.

аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша 
універсальна біржа «україни» 16 вересня 2016 року, час початку внесення 
цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення ці-
нових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в 
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за 
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 верес-
ня 2015 року за №1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, 
що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Товарної біржі 
«Перша Універсальна Біржа «Україна» на електронну адресу http:// www.birga-
ukraine.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасник аукціону 
зобов’язаний надіслати на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа 
«Україна» (03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86д) оригінал 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 Фонду державно-
го майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитись 
з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 10.00 до 16.00 за 
сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію можна отримати 
за телефоном (0472) 37-26-61.

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

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області 
за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404, тел.: 
(0472) 37-26-61.

приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають 
нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним органом при-
ватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання 
правочинів щодо такого відчуження недійсними.

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 заяв 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.
Грошові кошти у розмірі 8 486,04 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.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти при розрахунку за при-
дбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській об-
ласті, код ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області, 
МФО 831019, р/р № 37185500900001.

аукціон в електронній формі буде проведено центральною універсаль-
ною біржею (https://centrex.com.ua.) 16 вересня 2016 року. Час початку 
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30, 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 Центральної уні-
версальної біржі https://centrex.com.ua.

Термін прийняття заяв – до 12 вересня 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. 409, 418, тел.: 
(0532) 56-35-55, 2-24-86.

харківсЬка обласТЬ
інформація 

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

Назва об’єкта: нежитлова будівля (колишній гуртожиток на 48 місць) літ. «А-2» 
загальною площею 378,0 м2.

Балансоутримувач: ВАТ «Таранівка» (ліквідовано).
Адреса об’єкта: 63448, Харківська обл., Зміївський р-н, с. Таранівка, вул. Фа-

брична (ПТФ), 14.
Відомості про об’єкт: нежитлова двоповерхова будівля (колишній гуртожиток 

на 48 місць) літ. «А-2» загальною площею 378,0 м2, рік побудови – 1990.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 40 320,00 грн. 
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 33 600,00 грн; ПДВ – 6 720,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості, 

документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати 
у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.

2. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта привати-
зації до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки 
після повної сплати за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Хар-
ківській області.

3. Питання землекористування покупець вирішує самостійно.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та кошти при розрахунку за 

придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на 
р/р № 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 
23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 4 032,00 грн, що становить 10 відсотків від початкової 
ціни об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р 
№ 37310053001203 в ДКСУ у Харківській області, МФО 820172, ЄДРПОУ 23148337, 
одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.

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

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 Фонду державного майна України 
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 
за № 1147/27592, зі змінами.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді до ДАК «Національна мережа аукціонних цен-
трів» (веб-сайт nmac.net.ua.) і на електронну адресу dak.nmac@gmail.com. Протя-
гом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасник аукціону зобов’язаний 
надіслати на адресу ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (02660, Київ, 
вул. Євгена Сверстюка, 15) оригінал 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 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).

аукціон в електронній формі буде проведено дак «національна мережа 
аукціонних центрів» 16 вересня 2016 року, час внесення цінових пропозицій 
(початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (за-
кінчення аукціону) – 13.00.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 12 вересня 2016 року.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його 

розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, по-

збавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в ДАК «Національна мережа аукціонних 

центрів» (02660, м. Київ, вул. Євгена Свестюка, 15, тел.: (044) 541-15-74, 541-15-
74) та у РВ ФДМУ по Харківській області (м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, 
кімн. 304, тел. (057) 704-07-36 ).

ЧеркасЬка обласТЬ
інформація 

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

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

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

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

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 47 300,00 грн, ПДВ – 9 460,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 56 760,00 грн. 
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
подальше призначення та використання об’єкта покупець вирішує само-

стійно; забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання протипожежних та 
інших правил з утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, 
передбачених законодавством України; питання користування земельною ді-
лянкою під об’єктом приватизації покупець вирішує самостійно відповідно до 
чинного законодавства.

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

дарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. 

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

Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час роз-
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007 у 
ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ 
по Черкаській області.

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

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 12 вересня 2016 року.
аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним 

товариством державною акціонерною компанією «національна мережа аук-
ціонних центрів» (філією «Черкаський аукціонний центр») 16 вересня 2016 
року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, 
час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.

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

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді до Публічного акціонерного товариства Держав-
ної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» на електронну 
адресу: htpp:// www.nmac.net.ua філії «Черкаський аукціонний центр».

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасник аукціону 
зобов’язаний надіслати на адресу філії «Черкаський аукціонний центр» Публічного 
акціонерного товариства Державної акціонерної компанії «Національна мережа аук-
ціонних центрів»: 18000, м. Черкаси, вул. Благовісна, 213 оригінал 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.

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

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцем його 
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. 

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

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

проДаж об’єктів групи Д

ПрИВАтИЗоВАно ШЛЯХом ВИКУПУ
вінницЬка обласТЬ

Незавершене будівництво школи (разом із земельною ділянкою) за адресою: 
Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Чорномин, пров. Ю. Рябчинської, 1, що пере-
буває на балансі Управління капітального будівництва облдержадміністрації. Зе-
мельна ділянка площею 0,3857 га, кадастровий номер: 0523283400:02:001:0300, 
цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. 
Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні 
в електронній формі, за 309 210,00 грн, у т. ч. ПДВ – 51 535,00 грн (у тому числі: 
ціна продажу об’єкта незавершеного будівництва без ПДВ – 153 606,00 грн, ціна 
продажу земельної ділянки без ПДВ – 104 069,00 грн).

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 оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (частина № 1 

(3,5 м2), № 2 (9,4 м2), № 3 (12,4 м2) загальною площею 25,3 м2 в одноповер-
ховій будівлі (літ. а). Балансоутримувач: Вінницька дирекція Українського держав-
ного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: 24400, Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Коваленка (колишня 
Червоноармійська), 17. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника 
конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з 
оцінки – ФОП Герега С. П. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак-
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 приміщення, 1 – частина приміщення. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ста-
ном на 01.10.2012: відновна – 43 534,00 грн; залишкова – 23 970,00 грн. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 16 (18,4 м2), 
№ 17 (36,6 м2) та частини приміщень № 15 (10,0 м2), № 7 (2,0 м2) загальною 
площею 67,0 м2 на 10-му поверсі 12-поверхової адміністративної будівлі 
(літ. а). Балансоутримувач: Головне управління статистики у Вінницькій області. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з ме-
тою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди дер-
жавного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. 
Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з 
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – Громадська 
організація «Освітній простір 2.0». Кількість об’єктів необоротних активів (нема-
теріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 приміщення, 2 частини 
приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних за-
собів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій станом на 01.01.2016: відновна – 38 196,54 грн; залишкова – 4 118,20 
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 13 пло-
щею 23,6 м2 одноповерхової адмінбудівлі (літ. а). Балансоутримувач: Голо-
вне управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницько-
го, 73. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди 
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. 
Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцін-
ки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Мадей І. С. Кіль-

кість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з 
обліком, шт.: 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій станом на 01.01.2016: відновна – 44 990,48 грн; залишкова – 
39 004,71 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.

� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 8 (3,3 м2), 
№ 9 (76,0 м2) загальною площею 79,3 м2 в одноповерховій прибудові (літ. а1) 
9-поверхового гуртожитку № 6. Балансоутримувач: Вінницький національний тех-
нічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Келець-
ка, 102а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди 
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. 
Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцін-
ки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Вольтаж Груп». 
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з 
обліком, шт.: 2 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій станом на 01.08.2016: відновна – 106 272,34 грн; залишко-
ва – 25 311,73 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.

� 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення магазину (літ. 
а) загальною площею 1 835,1 м2 у приміщенні № 9 № 1 – № 12 (1 028,4 м2) на 
1-му поверсі, № 13 – № 27 (806,7 м2) на 2-му поверсі. Балансоутримувач: Ви-
робнича філія «Вінницька картографічна фабрика» ДП «Центр державного земель-
ного кадастру». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 
19. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладан-
ня договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна 
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса 
замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по 
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Сойфер О. Я. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 
27 приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій станом на 01.01.2016: відновна – 372 010,00 грн; залишкова – 184 582,00 
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
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’єкта нерухомого майна, зокрема декількох 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; окремо розташованої будівлі – 1 849,90 грн; комплексу 
будівель та споруд – 3 200,00 грн.

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

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

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

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

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

волинсЬка обласТЬ
інформація 

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

незалежної оцінки майна разом із земельною ділянкою
� Назва об’єкта оцінки: будівля компресорного цеху ліквідованої газо-

компресорної станції (гкс-3) загальною площею 1 723,1 м2 (разом із зе-
мельною ділянкою). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ 
«Базальт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44101, Волинська обл., смт Ратне, 
вул. Шевченка, 57. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника кон-
курсу (0332) 24-00-57. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електро-
нна адреса замовника конкурсу: ocеnka_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів нео-
боротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . 
Кількість земельних ділянок: 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,7 га. Місце роз-
ташування земельної ділянки: Волинська обл., смт Ратне, вул. Шевченка, земельна 
ділянка 57. Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуа-
тації об’єктів трубопроводу транспорту, для обслуговування компресорного цеху. 
Правовий режим земельної ділянки: форма власності – державна, кадастровий 
номер 0724255000:01:003:0001. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. 
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Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.

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

Замовник та платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, 
м. Луцьк, Київський майдан, 9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до 
Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області, якщо вартість надання 
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження прак-
тичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній 
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (неру-
хомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на 
них» та які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до 
ст.6 Закону України «Про оцінку земель».

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

підтвердних документів; конкурсної пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцін-
ки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання 
робіт у календарних днях, запечатаних в окремому конверті; документів щодо прак-
тичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо 
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку 
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).

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

леною формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом 
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента 
(додаток 4 до Положення); копії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної 
грошової оцінки земельних ділянок та діючого посвідчення про підвищення квалі-
фікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок щодо оцінювача 
(оцінювачів) з експертної грошової оцінки земельних ділянок, який зазначений у 
додатку 4 до Положення.

При цьому один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт 
з оцінки об’єкта лише одним претендентом.

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

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

конкурс відбудеться о 10.00 у рв фдму по волинській області за адре-
сою: м. луцьк, київський майдан, 9, каб. 801 через 14 днів після опубліку-
вання цієї інформації в газеті «відомості приватизації».

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

дніПроПеТровсЬка обласТЬ
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 9,0 м2 та 

частина даху площею 10,0 м2. Балансоутримувач: Державна установа «Тери-
торіальне медичне об’єднання МВС України по Дніпропетровській області». Адре-
са: м. Дніпропетровськ, вул. Погребняка, 16. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Київстар».

� 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
76,3 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпропетровськ, 
вул. Малиновського, 76. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській об-
ласті. Платник – ТОВ «Трак Партс Груп 2013».

� 3. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Придніпровський енергобудівний техні-
кум». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Космонавта Волкова, 6б. Мета оцінки – ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замов-
ник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ КБ «Приватбанк».

� 4. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 4,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. 
О. Гончара. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 28. Мета оцінки – визна-
чення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Моісеєнко О. В.

� 5. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 5,66 м2 та 
частина даху площею 4,65 м2. Балансоутримувач: Державна установа «Терито-
ріальне медичне об’єднання МВС України по Дніпропетровській області». Адре-
са: м. Дніпропетровськ, вул. Погребняка, 16. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Лайфселл».

� 6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 55,42 м2. 
Балансоутримувач: Український політехнічний технікум. Адреса: м. Кривий Ріг, 
просп. К. Маркса, 68. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській об-
ласті. Платник – ФОП Чуешкова А. В.

� 7. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 21,0 м2. Балансоутримувач: Криворізький коледж НАУ. Адреса: м. Кривий 
Ріг, вул. Туполева, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській об-
ласті. Платник – ФОП Молчанова С. В.

� 8. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод 
ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 16. Мета оцінки – визна-
чення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Речицький О. Ю.

� 9. Назва об’єкта: частини нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 11,1 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. 
Адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), просп. Гагаріна, 4, 6. Мета оцінки – визначен-
ня ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Риндіна О. Л.

�  10. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення 
площею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод 
ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Академіка Янге-
ля, 14. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – 
ФОП Речицький О. Ю.

� 11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 177,0 м2. 
Балансоутримувач: ДПТНЗ «Дніпропетровський центр професійної освіти». Адреса: 
м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській області. Платник – ГО «Дніпропетровська обласна колегія працівників».

� 12. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 63,1 м2. 
Балансоутримувач: ДП «Дніпропетровський державний цирк». Адреса: м. Дніпро-
петровськ, вул. Набережна Леніна, 33. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській області. Платник – ФОП Мірошник В. П.

� 13. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Придніпровський енергобудівний техні-
кум». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Космонавта Волкова, 6б. Мета оцінки – ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замов-
ник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Іванушкін О. Г.

� 14. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 14,0 м2. 
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області. 
Адреса: Дніпропетровська обл., смт Покровське, вул. 40 років Жовтня, 13. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – громадян-
ка України Кононенко В. В.

� 15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 94,5 м2. 
Балансоутримувач: Фрунзенське міжрайонне управління водного господарства. 
Адреса: Дніпропетровська обл., смт Ювілейне, вул. Радгоспна, 42. Мета оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. За-
мовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – № 21 відділ державного 
архітектурно-будівельного контролю Ювілейної селищної ради.

�  16. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення 
площею 5,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний аграрно-
економічний університет. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова (Сергія 
Єфремова), 25. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. 
Платник – ФОП Лазарева О. М.

� 17. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 185,2 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 плати. 
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Верич А. В.

� 18. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною пло-
щею 45,1 м2. Балансоутримувач: Відділ агропромислового розвитку Софіївської 
РДА Дніпропетровської області. Адреса: Дніпропетровська обл., смт Софіївка, 
вул. Шкільна, 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. 
Платник – Районна Асоціація фермерів та приватних землевласників АФЗУ.

�  19. Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі – гаража площею 
127,3 м2, частина нежитлової споруди служби водопостачання площею 
99,2 м2 та частина майданчика площею 30,0 м2. Балансоутримувач: Нікополь-
ське міжрайонне управління водного господарства. Адреса: Дніпропетровська обл., 
с. Південне, вул. Чкалова, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській 
області. Платник – ФОП Лагода Ю. М.

� 20. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 17,37 м2. 
Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макаро-

ва». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Макарова, 27а. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Дніпропетровська міська громад-
ська організація «Спортивний клуб метеор».

� 21. Назва об’єкта: частина даху площею 13,0 м2. Балансоутримувач: 
ДПТНЗ «Орджонікідзевське професійно-технічне училище». Адреса: Дніпропетров-
ська обл., м. Покров (Орджонікідзе), вул. Л. Чайкіної, 17. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Союз».

� 22. Назва об’єкта: майданчик площею 70,0 м2. Балансоутримувач: Марга-
нецький коледж ДВНЗ «НГУ». Адреса: м. Марганець, вул. Лермонтова, 8. Мета оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. За-
мовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Нежувака В. М.

� 23. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною пло-
щею 461,4 м2. Балансоутримувач: Софіївська районна державна адміністрація 
Дніпропетровської області. Адреса: Дніпропетровська обл., смт Софіївка, вул. Не-
залежності, 58. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. 
Платник – Софіївська районна рада.

� 24. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною пло-
щею 17,87 м2. Балансоутримувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод». 
Адреса: м. Павлоград, вул. Заводська, 49. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Алком».

� 25. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва «відновлювально- 
оздоровчий комплекс» будівельною готовністью 40 % (проектна документа-
ція відсутня). Розмір земельної ділянки: –. Дата оцінки: 24.05.2016. Балансоутри-
мувач: Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова Адреса: м. Дніпропетровськ, пл. 
Академіка Стародубова, буд. 1 (нова адреса: пл.. Академіка Стародубова, буд. 3). 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта, що повертається у державну 
власність. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – РВ ФДМУ 
по Дніпропетровській області.

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

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

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

Конкурсний відбір 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 7 вересня 2016 р.

конкурс відбудеться у регіональному відділенні 13.09.2016 о 10.00, 
телефон для довідок (056) 744-11-51.

київсЬка обласТЬ
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів державної власності групи а,  
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для по-
дальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні.

� 1. об’єкт державної власності групи а – будівлі недіючої лазні площею 
137,6 м2, що перебуває на балансі ВАТ «Терезине» (код за ЄДРПОУ 05407982), 
за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Першотравне-
ва, 11. Дата оцінки – буде визначена наказом РВ ФДМУ після формування складу 
інвентаризаційної комісії. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області; платник – РВ 
ФДМУ по Київській області.

� 2. об’єкт державної власності групи а – будівлі недіючого дитячого 
садка площею 826,0 м2, що перебувають на балансі ВАТ «Терезине» (код за ЄД-
РПОУ 05407982), за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, 
вул. Гагаріна, 8. Дата оцінки – буде визначена наказом РВ ФДМУ після формування 
складу інвентаризаційної комісії. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області; плат-
ник – РВ ФДМУ по Київській області.

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

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

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

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

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

конкурс відбудеться 08.08.2016 о 10.00 за адресою: м. київ, вул. с. Пет-
люри, 15 (рв фдму по київській області), телефон для довідок 200-25-36.

одесЬка обласТЬ
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів державної власності
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для роз-

рахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху вось-

миповерхового учбового корпусу загальною площею 43,7 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Вищий навчальний заклад «Одеська державна 
академія технічного регулювання та якості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, вул. Ковальська, 15. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-
28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника 
конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оціню-
ються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінан-
сові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплек-
сів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Міс-
це розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова 
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять дер-
жавну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 05.08.2016. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Емельдеш Борис Олександро-
вич (код за ЄДРПОУ 2722411811), (067) 208-38-34, emeldesh@ukr.net.

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху дво-
поверхової виробничої будівлі загальною площею 23,22 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Науково-дослідний 
проектно-конструкторський інститут морського флоту України». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: 65003, м. Одеса, пров. Газовий, 4. Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника 
конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електрон-
на адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності 
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий 
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвес-
тицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо 
за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних діля-

нок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, 
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) 
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільо-
ве призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) 
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 05.08.2016. Інформація про особу – платника робіт з 
оцінки: ТОВ «Техносервіс – ТМТ» (код за ЄДРПОУ 34800720), Світлана Андріївна, 
тел.: 723-44-03; (050) 495-06-53, (048) 799-92-08.

�  3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення адміністративно-
побутової будівлі 5-го термінала порту загальною площею 142,0 м2. Най-
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський тор-
говельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, 
с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкур-
су (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна 
адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності 
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майно-
вий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних ак-
тивів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються 
окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий ре-
жим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 05.08.2016. Інформація 
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Скарабєй» (код за ЄДРПОУ 31652932), 
Олександр; тел. (050) 021-80-22, (050) 494-40-14.

�  4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення першо-
го поверху (балкону) у 9-поверховій будівлі загальною площею 29,5 м2. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний за-
клад «Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури». Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Базарна, 63. Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати 
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 
731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види 
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи 
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком 
(зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематері-
альних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом 
на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомос-
ті, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, 
часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування 
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Пра-
вовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 05.08.2016. Інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа 
Стацишин Євген Андрійович (код за ЄДРПОУ 2484106319), (068) 116-50-50.

� 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове підвальне приміщення в будівлі уч-
бового корпусу загальною площею 8,14 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Морехідне училище ім. О. І. Маринеска НУ «Одеська морська ака-
демія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 8. Мета прове-
дення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати 
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-
28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника 
конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оціню-
ються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінан-
сові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавер-
шених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначаєть-
ся окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-
вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 05.08.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: суб’єкт під-
приємницької діяльності – фізична особа Лопатников Вадим Миколайович (інд. 
код 1525111676), тел.: (067) 747-89-80.

� 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху уч-
бового корпусу № 2 загальною площею 27,1 м2. Найменування балансоутри-
мувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 34. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для пролонгації договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Елек-
тронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної ді-
яльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються 
окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий ре-
жим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.07.2016. Інформація 
про особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство «ПЕГАС 2011» (код 
за ЄДРПОУ 37477521), тел.: 787-77-62, 770-70-95.

� 7. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору на першому по-
версі п’ятиповерхового головного учбового корпусу № 4 загальною площею 
2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний 
політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. 
Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Теле-
факс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: 
snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господа-
рювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові ін-
вестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залиш-
кова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених ка-
пітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, 
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошо-
ва оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які міс-
тять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
29.07.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ Комерційний банк 
«ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570), тел. 706-03-09 Аня.

� 8. Назва об’єкта оцінки: підвальне приміщення двоповерхової будівлі 
поліклініки центру реконструктивної та відновної медицини онму загальною 
площею 30,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський 
національний медичний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
вул. Тіниста, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замов-
ника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. 
Електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються 
окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий ре-
жим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.07.2016. Інформація 
про особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство «МЕДПРОФФІ» (інд. 
код 38351429), тел.: (067) 487-13-13, (063) 567-71-72.

� 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху учбо-
вого корпусу № 2 загальною площею 27,1 м2. Найменування балансоутриму-
вача об’єкта оцінки: Державний заклад «Південноукраїнський національний пе-
дагогічний університет ім. К. Д. Ушинського». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 34. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для пролонгації договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Елек-
тронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної ді-
яльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються 
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окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий ре-
жим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.07.2016. Інформація 
про особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство «ПЕГАС 2011» (код 
за ЄДРПОУ 37477521), тел.: 787-77-62, 770-70-95.

� 10. Назва об’єкта оцінки: частина виробничого приміщення в корпусі 
біологічного факультету загальною площею 9,47 м2. Найменування балансо-
утримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Шампанський пров., 2. Мета проведен-
ня оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для пролонгації договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 
731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види 
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи 
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком 
(зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематері-
альних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом 
на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомос-
ті, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, 
часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування 
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. 
Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка 
земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять держав-
ну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.07.2016. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Нанаши Владислав Едуар-
дович (ідентифікаційний номер 3186003975), тел. (063) 425-25-52.

� 11. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору 2-го поверху 
(2,0 м2) та частина покриття території біля зовнішньої стіни учбового корпу-
су № 8 (2,0 м2) загальною площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогіч-
ний університет ім. К. Д. Ушинського». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
вул. Фонтанська дорога, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-
50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника 
конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оціню-
ються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінан-
сові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплек-
сів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Міс-
це розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова 
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять дер-
жавну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.07.2016. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Григорашенко Леонід Дмитро-
вич (ідентифікаційний номер 1842814553), тел. (050) 153-39-94.

� 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого та другого 
поверхів, що розташовані в двоповерховій технічної будівлі лабораторного 
типу № 2, загальною площею 47,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: Одеська обл., Комінтернівський р-н, с. Іллічівка, вул. Шкільна, 
27. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для пролон-
гації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс 
замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: 
snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господа-
рювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, осно-
вні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається 
окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-
вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 22.07.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Міжнародний 
благодійний фонд «Материнської слави «Юрія Кукліна» (код за ЄДРПОУ 38017136), 
тел. (067) 256-49-81 Куклін Юрій Олександрович.

� 13. Назва об’єкта оцінки: приміщення будівлі вхідного павільйону, інв. 
№ 073015, загальною площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів 
України» (адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринко-
вої вартості об’єкта для пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса 
замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс яко-
го оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні 
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (за-
значається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазна-
чається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних 
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Норма-
тивна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про 
які містять державну таємницю: ні Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка май-
на): 29.07.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Тарасенко І. Т. 
(ідентифікаційний номер 2163020463), тел.: (067) 293-17-56, 776-07-12, 34-27-61, 
(095) 015-50-14, (050) 391-57-58.

� 14. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого 
поверху 5-поверхової будівлі гуртожитку № 5, інв. № 1725, загальною пло-
щею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський 
морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., 
м. Чорноморськ, вул. Паркова, 20а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору орен-
ди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу 
(048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види 
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи 
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазнача-
ються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий ре-
жим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 15.07.16. Інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Марфін Банк» (ЄДРПОУ 21650966), 30-15-00 
Петренко Віктор Миколайович, 30-15-01, моб. (067) 787-71-20, (063) 392-39-20 
vpetrenko@marfinbank.ua, (050) 969-40-57 Носаль Світлана.

� 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 1-го поверху (кімн. 
124) 2-поверхової будівлі літ. «ж» на майданчику ТвТ порту загальною пло-
щею 10,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія 
Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація 
Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ан-
дрієвського, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замов-
ника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. 
Електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окре-
мо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, па-
кетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий ре-
жим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 15.07.2016. Інформація 
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «СМА СІ ДЖИ ЕМ ШИППІНГ ЕДЖЕНСІЗ 
Україна» (інд. код 34598446), тел.: 784-78-44(3), (093) 618-28-83.

� 16. Назва об’єкта оцінки: приміщення загальною площею 114,5 м2.  
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Одеський професій-
ний ліцей морського транспорту». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
вул. Ольгіївська, 3/5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 

для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон за-
мовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. 
Електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються 
окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий ре-
жим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 15.07.16. Інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: ВКФ «ОПТИКА-МЕД-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 21026630), 
(067) 939-11-69, (063) 345-11-34 Наталья Володимирівна (бух.), 098-49-75-448 
Анталий Павлович; т. 47-46-03; pkfoms@mail.ru

� 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення одноповерхового го-
ловного виробничого корпусу, в т. ч.: частина гальванічної ділянки (160,8 м2), 
ремонтна та шліфувальна ділянка (42,4 м2), загальною площею 203,2 м2.  
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство 
«Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут морського флоту Укра-
їни». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Газовий, 4. Мета прове-
дення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати 
з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-
28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника 
конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оціню-
ються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінан-
сові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавер-
шених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначаєть-
ся окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-
вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 15.07.16. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне підпри-
ємство «Центр екологічної безпеки» (ЄДРПОУ 37549098), 705-48-97 Захарченко 
Г. О., (067) 743-76-10 Ірина.

� 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення, що розташовані в 
рівні першого поверху п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 5, загальною 
площею 173,60 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Іллі-
чівський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одесь-
ка обл., м. Чорноморськ, вул. Паркова, 20а. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації до-
говору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника 
конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, нео-
боротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвести-
ції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, 
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова 
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять дер-
жавну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 15.07.16. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство «Добра 
кухня № 5» (ЄДРПОУ 38549209), (067) 55-76-544; (063) 433-49-59.

� 19. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху бу-
дівлі кам’яного складу № 11 (27а) загальною площею 15,1 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Транспорт-
на, 30. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для роз-
рахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замов-
ника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. 
Електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються 
окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий ре-
жим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 15.07.16. Інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Галеон Форвардінг» (ЄДРПОУ 37281529), 
(050) 392-79-67 Вадим, Вікторія (067) 416-59-32.

� 20. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху флігеля 
«б» в 2-поверховій будівлі – пам’ятки будівництва та архітектури загальною 
площею 176,89 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне 
підприємство «Науково-технічний центр «Станкосерт». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, пров. Онілової, 16. Мета проведення оцінки: визначення ринко-
вої вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкур-
су (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна 
адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності 
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майно-
вий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних ак-
тивів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються 
окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий ре-
жим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 15.04.2016. Інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: Релігійна громада прогресивного іудаїзму «Іману-
Ель» м. Одеси (код за ЄДРПОУ 25814057), тел.: 702-95-29; 722-52-34, 725-95-66 
Ольга Михайлівна, головний інженер Олександр Михайлович.

�  21. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 1-го поверху 
9-поверхової будівлі гуртожитку загальною площею 23,5 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський регіональний інститут державно-
го управління Національної академії державного управління при Президентові 
України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Генуезька, 22. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку оренд-
ної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника 
конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, нео-
боротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвести-
ції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, 
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошо-
ва оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які міс-
тять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
15.04.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Сегед» (код за 
ЄДРПОУ 19215499), 703-56-87 Олександр.

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

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

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового 
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосе-
редньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи 
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 08.09.2016. 
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на 
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

конкурс відбудеться 14.09.2016 об 11.00 у рв фдму по одеській об-
ласті (65012, м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, кімн. 503). Телефон 
для довідок (048) 731-50-39.

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.16 № 10-36-11307 (вх. РВ від 23.06.2016 
№ 01103886) «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з оцінки 
майна у першому кварталі 2016 року»:

«за результатами аналізу звітності, отриманої від регіональних відділень, Фонд 
інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 
2016 року за групами об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів 
нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчи-
ки, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних 
пристроїв), – 1 725,40 грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс 
будівель та споруд – 3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 
грн; цілісний майновий комплекс – 10 580,00 грн.

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

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, гараж площею 50,0 м2 (з 

метою розміщення гаража). Місцезнаходження об’єкта: вул. Центральна (Ле-
ніна), 1, с. Нехвороща, Новосанжарський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: 
Новосанжарського міжрайонного управління водного господарства. Мета оцінки: 
визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована 
дата оцінки: 30.09.2016. 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: ФОП Веклич Ю. А.

� 2. Назва об’єкта: асфальтована площадка площею 200,0 м2 (курси 
з навчання водіїв). Місцезнаходження об’єкта: вул. Миргородських Дивізій, 7, 
м. Миргород, Полтавська обл. Балансоутримувач: ПТУ № 44 м. Миргород. Мета 
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. 
Запланована дата оцінки: 30.09.2016. 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: ПП «Бізарт».

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, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положен-
ня), 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 претенденту 
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. У 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 пере-
давальних пристроїв), – 1 725,40 грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; 
комплекс будівель та споруд – 3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 
5 673,80 грн; цілісний майновий комплекс – 10 580,00 грн.

Зазначена 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 16.09.2016 включно.

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуть-
ся 22.09.2016 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 знаходиться 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.

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

них 10.08.2016, переможцями конкурсу визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Експертне агентство «Укрконсалт» щодо 

визначення вартості необоротних активів Державного підприємства «Тепличний 
комбінат» з метою формування статутного капіталу акціонерного товариства. 
Строк надання послуг з оцінки – 25 календарних днів. Вартість надання послуг з 
оцінки – 40 000,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності ПП «Томас & Сімонова» щодо визначення вартості 
єдиного майнового комплексу державного підприємства «Український державний 
науково-технічний центр антикризових технологій в промисловості» з метою при-
ватизації шляхом продажу єдиного майнового комплексу за конкурсом з відкри-
тістю пропонування ціни за принципом аукціону. Строк надання послуг з оцінки – 
25 кален дарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 85 284, 00 грн.

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, прове-
деного 15.08.2016, переможцем конкурсу щодо визначення вартості єдиного 
(цілісного) майнового комплексу Костянтинівського державного хімічного заводу 
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні визнано суб’єкта оціночної 
діяльності – ТОВ «Європейський центр консалтингу та оцінки». Строк надан-
ня послуг з оцінки – 25 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки –  
48 000,00 грн.

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

оціночної діяльності, що будуть залучені для проведення незалежної 
оцінки об’єктів, що відбувся 07.04.2016

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області
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1 Частина нежитло-
вих приміщень на 
п’ятому поверсі 
будівлі

24,0 м. Черкаси, 
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2 Приміщення мага-
зину № 48

165,1 Черкаська обл., 
Кам’янський 
р-н, с. Косарі, 
вул. Жовтне-
ва, 8а

ДП спиртової та лікеро-
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«Укрспирт»
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3 Частина нежитло-
вих приміщень на 
п’ятому поверсі 
будівлі

48,2 м. Черкаси, 
вул. Одесь-
ка, 8

ДП «Науково-дослідний 
інститут «Акорд»

ФОП Пет-
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4 Частина нежитлових 
приміщень однопо-
верхової виробничої 
будівлі відділення 
поштового зв’язку

34,9 Черкаська 
обл., Чиги-
ринський р-н, 
с.Тіньки, вул.
Молодіжна,15

ЧД УДППЗ «Укрпошта» ПАТ «Держав-
ний ощадний 
банк України»

5/
3 

00
0,

00

СО
Д 

Ф
ОП

 
Др

ан
ик

 Г
.В

.

5 Частина підвального 
приміщення – 67,6 м2, 
корисна площа – 50,49 м2 
загального користування; 
частина приміщень другого 
поверху – 126,2 м2, корисна 
площа – 36,2 м2 загального 
користування адмінбудівлі

Черкаська 
обл., м. Шпо-
ла, вул. Про-
летарська, 53

Головне управління 
статистики у Черкаській 
області

Територіаль-
ний центр 
соціального 
обслуговування 
(надання соці-
альних послуг) 
Шполянського 
району

2/
4 

30
0,

00

ТБ
 «

Ун
ів

ер
са

ль
на

»

6 Частина нежитло-
вого приміщення 
вестибуля

2,0 м. Черкаси, 
вул. Гоголя, 
240

Управління СБУ в Черкась-
кій області

ПАТ «Держав-
ний ощадний 
банк України»

5/
1 

80
0,

00

ТО
В 

Ко
нт

ак
т-

Се
рв

іс

7 Приміщення 
другого поверху 
чотириповерхової 
адміністративної 
будівлі

133,0 м. Черкаси, 
бульв. Шев-
ченка, 205

ДП «Черкаський держав-
ний центр науки, інновацій 
та інформатизації»

Благодійна 
організація 
благодійний 
фонд «Велич-
на Україна»

5/
2 

16
0,

00

ПП
 А

рг
ум

ен
т

8 Частина нежитлово-
го приміщення 

2,0 Черкась-
ка обл., 
м. Умань, 
пл. Леніна, 1а

Державна фіскальна служ-
ба України та перебуває в 
оперативному управлінні 
(користуванні) Уманської 
об’єднаної державної 
податкової інспекції Го-
ловного управління ДФС у 
Черкаській області

ПАТ «Держав-
ний ощадний 
банк України»

5/
1 

85
0,

00

Ф
ОП

 Г
ре

бч
ен

ко
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інформація 
рв фдму по Черкаській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної 
оцінки об’єктів, що відбувся 14.04.2016

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки
Балансоу-
тримувач

Платник ро-
біт з оцінки

Строк вико-
нання робіт, 
днів /вар-
тість, грн

Пере-
можець 
конкур-

су – СОД
1 Частина приміщення по-

штової операційної зали 
триповерхової будівлі 
Уманського центру по-
штового зв’язку 

7,0 вул. Леніна, 8, 
м. Умань, Чер-
каська обл.

ЧД УДППЗ 
«Укрпошта»

ФОП Воло-
шин В. В.

3/2 995,00 ПП Борей-
ко В. А.

2 Частина нежитлових 
приміщень першого 
поверху

19,4 вул. Шевчен-
ка, м. Умань, 
Черкаська 
обл.

ДІАЗ «Стара 
Умань»

ТОВ «Аві-
цена»

3/2 995,00 ПП Борей-
ко В. А.

3 Столярна майстерня 295,0 вул. Піо-
нерська, 2, 
м. Сміла, Чер-
каська обл.

ДНЗ «Смі-
лянський 
центр підго-
товки і пере-
підготовки 
робітничих 
кадрів»

ФОП Соко-
лан Л. П.

5/2 000,00 КТ АЕО 
«Фатум-М»

4 Гараж 22,2 вул. Енерге-
тиків, 30/2, 
м. Канів, Чер-
каська обл.

Державна 
фінансова 
інспекція в 
Черкаській 
області

Крамарен-
ко С. М.

5/2 000,00 КТ АЕО 
«Фатум-М»

5 Приміщення четвертого 
поверху чотириповерхо-
вої адмінбудівлі

19,6 бульв. Шев-
ченка, 205, 
м. Черкаси

ДП «Чер-
каський 
НДІТЕХІМ»

Благодійна 
організація 
«Русла-Ук-
раї на-Центр»

5/1 900,00 ТОВ 
«Кон  такт-
Сервіс»

інформація 
рв фдму по житомирській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення 
незалежної оцінки майна, що відбувся 12.04.2016

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

ПП «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єктах:
об’єкту незавершеного будівництва – районному відділу зв’язку разом із зе-

мельною ділянкою, на якій він розташований, що перебуває на балансі Департа-
менту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства Житомирської обласної державної адміністрації, за адресою: Житомирська 
обл., смт Брусилів, вул. 1 Травня, 45а; мета проведення незалежної оцінки: продаж 
об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою; вартість виконання – 10 000,00 
грн, строк виконання – 5 календарних днів;

групі інвентарних об’єктів у складі: будинок цеху № 4 площею 148,4 м2, бу-
динок складу паливно-мастильних матеріалів площею 21,0 м2, будинок вагової 
площею 84,0 м2 та промисловий майданчик площею 19 000,0 м2, що перебуває 
на балансі ДП «Підприємство Райківської виправної колонії управління Державної 
пенітенціарної служби України в Житомирській області (№ 73)», за адресою: Жито-
мирська обл., Бердичівський р-н, с. Райки, вул. Центральна, 29; мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
з метою продовження договору оренди; вартість виконання – 5 000,00 грн, строк 
виконання – 5 календарних днів;

ПП «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту – приміщенню площею 31,1 м2 (літ. А), 
що перебуває на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: 
м. Житомир, вул. Домбровського, 80; мета проведення незалежної оцінки: визначен-
ня ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди; вартість виконання – 1 300,00 грн, строк виконання – 4 календарних дня;

ПП «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту – нежитловому приміщенню площею 
35,8 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на ба-
лансі Управління Державної казначейської служби України у Червоноармійському 
районі Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., м. Червоноармійськ, 
вул. Шевченка, 130; мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди; 
вартість виконання – 1 300,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів.

інформація 
рв фдму по житомирській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення 
незалежної оцінки майна, що відбувся 19.04.2016

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

ПП «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту – частині нежитлового приміщення 
холу площею 7,5 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що пере-
буває на балансі Житомирської об’єднаної державної податкової інспекції Голов-
ного управління ДФС у Житомирській області, за адресою: м Житомир, майдан 
Перемоги, 2; мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди; вартість 
виконання – 1 100,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів;

ПП «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту – нежитловому приміщенню площею 
22,1 м2 на третьому поверсі будівлі (літ. А), що перебуває на балансі ДП «Житомир-
ський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», за адресою: м. Жи-
томир, вул. Довженка, 45; мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди; 
вартість виконання – 1 500,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні;

Житомирську товарну агропромислову біржу по об’єкту – нежитлових приміщен-
нях (буфет та кухня) площею 37,3 м2 у будівлі гуртожитку № 2 (літ. А), що перебуває на 
балансі Житомирського національного агроекологічного університету, за адресою: 
м. Житомир, вул. І. Франка, 6; мета проведення незалежної оцінки: визначення рин-
кової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди; 
вартість виконання – 1 150,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів.

інформація 
рв фдму по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 14.04.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності перемож-

цями визнано:
1. ФОП Перевая Володимира Сергійовича на виконання робіт з оцінки об’єктів 

оренди:
нежитлових приміщень з № 101 до № 109 включно площею 161,5 м2 

першого поверху будівлі цеху обміну пошти, літ. А-3, реєстровий номер 
21560045.800АААЖЖБ388. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Україн-
ського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний (Леніна), 6б. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 7 400,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні від 
дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;

нежитлових приміщень з № 1 до № 9 включно, № 52, 58, 59, 61 та частини при-
міщення № 57 спільного користування (площею 41,3 м2) першого поверху трипо-
верхової будівлі літ. А-3 загальною площею 265,7 м2. Балансоутримувач майна: 
РВ ФДМУ по Запорізькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, 
вул. Перемоги, 50. Вартість виконання робіт з оцінки – 7 400,00 грн, строк виконан-
ня робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору на проведення 
оцінки об’єкта оренди;

основних засобів, довгострокових біологічно активних, інших необоротних 
матеріальних активів, нематеріальних активів, оборотних матеріальних засобів 
(запасів) цілісного майнового комплексу дитячого оздоровчого табору «Аіст». 
Балансоутримувач майна: Придніпровське міжрайонне управління водного гос-
подарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Макарова, буд. 24б. Вартість виконання робіт з оцінки – 25 000,00 грн, строк 
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору на 
проведення оцінки об’єкта оренди;

2. ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
приміщення 4 (коридор № 1 площею 7,2 м2, кабінет № 2 площею 14,3 м2) 

загальною площею 21,5 м2 першого поверху будівлі учбового корпусу (літ. А-2), 
інвентарний № 0101-1001, реєстровий № 05430366.1.АААБГА092. Балансоутриму-
вач майна: Кам’янсько-Дніпровська технічна школа Державного агентства водних 
ресурсів України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Кам’янка-
Дніпровська, пров. О. Кошевого, 16. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 300,00 
грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання до-
говору на проведення оцінки об’єкта оренди;

приміщення № 8 (у складі частин приміщень № 1, 2, 3, 4 площею 31,0 м2) та 
частини приміщення IX спільного користування площею 8,9 м2 першого поверху 
будівлі гуртожитку (літ. А-9) загальною площею 39,9 м2. Балансоутримувач майна: 
ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Запорізька обл., м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів, 15. 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.

інформація 
рв фдму по івано-франківській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення  
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 20.04.2016

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

Найменування/ПІБ 
суб’єкта оціночної 
діяльності – пере-

можця конкурсу

Вартість 
виконан-
ня робіт, 

грн 

Строк 
виконан-
ня робіт 

(дні)
1 Нежитлові приміщення загальною площею 56,4 м2, а саме: 

прим. 1-34 (душова) – 54,4 м2, прим. 1-35 (тамбур) – 2,0 м2 
(згідно з поверховим планом) на першому поверсі гуртожит-
ку, що перебувають на балансі Державного вищого навчаль-
ного закладу «Калуський політехнічний коледж», за адресою: 
Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б. Хмельницького, 4. 
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди 

ТОВ «Ека-Захід» 1 020,00 5

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

Найменування/ПІБ 
суб’єкта оціночної 
діяльності – пере-

можця конкурсу

Вартість 
виконан-
ня робіт, 

грн 

Строк 
виконан-
ня робіт 

(дні)
2 Приміщення загальною площею 61,3 м2 будівлі, що пере-

буває на балансі Головного управління статистики в Івано-
Франківській області, за адресою: Івано-Франківська обл., 
м. Коломия, вул. Шевченка, 23. Мета проведення незалеж-
ної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди 
для укладення договору оренди.

ФОП Тарнополь-
ський Анатолій 
Пилипович

1 050,00 4

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

незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбувся 14.04.2016
Переможцями конкурсу визнано:
1) юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухо-

мості» на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення виробничого модуль-корпусу площею 380,0 м2 

за адресою: вул. Миру, 4, с. Божківське, Полтавський р-н, Полтавська обл., що 
обліковується на балансі ДП «Сільськогосподарське підприємство Крюківської ви-
правної колонії УДПтСУ в Полтавській області (№ 29)». Вартість виконаних робіт – 
970,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

нежитлового приміщення площею 223,4 м2 та гаража площею 24,7 м2 за адре-
сою: вул. Леніна, 72, м. Зіньків, Полтавська обл., що обліковується на балансі 
Голов ного управління статистики у Полтавській області. Вартість виконаних робіт – 
1 090,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

нежитлових приміщень площею 59,1 м2 за адресою: вул. Центральна, 212, 
м. Глобине, Полтавська обл., що обліковується на балансі Управління Державної 
казначейської служби у Глобинському районі. Вартість виконаних робіт – 1 170,00 
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

нежитлового приміщення на 3-му поверсі площею 172,4 м2 за адресою: вул. 
Кашинського, 26, м. Миргород, Полтавська обл., що обліковується на балансі 
Миргородської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Полтавській 
області. Вартість виконаних робіт – 1 280,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 
5 календарних днів;

нежитлового приміщення площею 258,2 м2 за адресою: вул. Фрунзе, 8, с. Роз-
сошенці, Полтавський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі Полтав-
ської експедиції по геофізичним дослідженням у свердловинах. Вартість виконаних 
робіт – 980,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

частини нежитлового приміщення площею 6,45 м2 за адресою: вул. 1100-річчя 
Полтави, 7, м. Полтава, що обліковується на балансі Прокуратури Полтавської об-
ласті. Вартість виконаних робіт – 830,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 
5 календарних днів;

нежитлового приміщення площею 25,8 м2 за адресою: вул. Артема, 64, м. Пол-
тава, що обліковується на балансі ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС 
України по Полтавській області». Вартість виконаних робіт – 880,00 грн, строк ви-
конання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

нежитлового приміщення площею 38,2 м2 за адресою: вул. Фрунзе, 9, м. Полта-
ва, що обліковується на балансі ДНЗ «Електрорадіотехнічний ліцей». Вартість вико-
наних робіт – 860,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

2) юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення 
оцінки державного майна:

частини нежитлового приміщення на 1-му поверсі морфологічного корпусу 
площею 8,73 м2 за адресою: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, що обліковується на 
балансі ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Вартість виконаних 
робіт – 850,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

складських приміщень площею 154,0 м2 за адресою: вул. Леніна, 72, м. Зіньків, 
Полтавська обл., що обліковується на балансі Управління з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 
Полтавської облдержадміністрації. Вартість виконаних робіт – 900,00 грн, строк 
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

інформація 
рв фдму по рівненській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 12.04.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання 

послуг з оцінки об’єктів оренди:
Гідротехнічні споруди, а саме: водовипуск (зим. став д/рослиноїдних) інв. № 56; 

водовипуск (зим. маточний став) інв. № 62; водовипуск (зим. став № 4) інв. № 45; 
водовипуск (зим. став д/коропа) інв. № 59; водовипуск (зим. став д/рослиноїдних) 
інв. № 48; водовипуск (літньо-маточний став) інв. № 51; водонапуск (зим. маточний 
став) інв. № 60; водонапуск (зим. став) інв. № 52; водонапуск (зим. став) № 4) інв. 
№ 43; водонапуск (зим. став д/коропа) інв. № 57; водонапуск (зим. став д/росли-
ноїдних) інв. № 46; водонапуск (літньо-маточний став) інв. № 49; водонапуск КСП-2 
(зим. став д/рослиноїдних) інв. № 54; дамба (зим. маточний став) інв. № 61; дамба 
(зим. став д/коропа) інв. № 58; контурна дамба (зим. став) інв. № 53; контурна дамба 
(зим. став № 4) інв. № 44; контурна дамба (зим. став д/рослиноїдних) інв. № 47; кон-
турна дамба (зим. став д/рослиноїдних) інв. № 55; контурна дамба (літньо-маточний 
став) інв. № 50; нагорний канал (наг. став № 5) інв. № 292, розташованих за адресою: 
Рівненська обл., Здолбунівський р-н в межах Богдашівської сільської ради, що пере-
бувають на балансі Державного підприємства «Укрриба», визнано суб’єкта оціночної 
діяльності – ПП «Оцінка та Консалтинг». Строк надання послуг з оцінки – 18 кален-
дарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 10 500,00 грн.

Нежитлове приміщення третього поверху гуртожитку площею 38,1 м2 розта-
шованого за адресою: м. Рівне, вул. Дубенська, 37, що перебуває на балансі Рів-
ненського державного аграрного коледжу, визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». 
Строк надання послуг з оцінки – 7 календарних днів. Вартість надання послуг з 
оцінки – 1 800,00 грн.

Побутовий корпус бази водовідливу на будбазі площею 263,8 м2 (інв. № 112, ре-
єстровий № 24584661,330ПШТДПЮ729); зварювальний пост бази водовідливу на 
будбазі площею 97,4 м2 (інв. № 112/1, реєстровий № 24584661. 330.ПШТДПЮ730); 
ремонтні бокси бази водовідливу на будбазі площею 195,4 м2 (інв. № 112/2, реє-
стровий № 24584661.330.ПШТДПЮ731); майданчик бетонний бази водовідливу на 
будбазі площею 827,0 м2 (інв. № 112/3, реєстровий № 2484661.330. ПШТДПЮ732), 
що перебуває на балансі ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», за адресою: 
Рівненська обл., м. Кузнецовськ, Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони 
№ 52 визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк надання послуг з оцінки – 14 ка-
лендарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 6 000,00 грн.

Частина вестибуля 1-го поверху в навчальному корпусі № 2 площею 2,0 м2 
за адресою: м. Рівне, вул. Приходька, 75, що перебуває на балансі Національного 
університету водного господарства та природокористування, визнано ТОВ «НІКоС.
Оціночна компанія». Строк надання послуг з оцінки – 7 календарних днів. Вартість 
надання послуг з оцінки – 2 000,00 грн.

Нежитлова будівля магазину, реєстровий № 00992836. 10. ААА ДГ А844, пло-
щею 83,1 м2 за адресою: Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Тинне, вул. Лісна, 
35а, що перебуває на балансі Державне підприємство «Сарненське лісове госпо-
дарство», визнано ФОП Антонюка С. В. Строк надання послуг з оцінки – 7 кален-
дарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 900,00 грн.

Нежитлове приміщення третього поверху № 306 виробничого корпусу (ре-
єстровий № 33167357.1.АААБЕИ887) площею 9,3 м2 за адресою: м. Рівне, 
вул. Кавказька, 7, що перебуває на балансі Державного підприємства «Проектно-
вишукувальний інститут «Рівнедіпроводгосп», визнано ТОВ «НІКоС.Оціночна 
компанія». Строк надання послуг з оцінки – 9 календарних днів. Вартість надання 
послуг з оцінки – 2 000,00 грн.

інформація 
рв фдму по сумській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 20.04.2016
1. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – нежит-

лового приміщення площею 12,1 м2 за адресою: Сумська обл., смт Краснопілля, 
вул. Сумська, 5, що обліковується на балансі Сумської дирекції Українського дер-
жавного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», з метою передачі в оренду 
визнано ТОВ «Оціночна фірма Юніт», м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 938,00 грн.

2. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – частини 
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: Сумська обл., м. Тростянець, 
вул. Миру, 1, що обліковується на балансі Сумської дирекції Українського державно-
го підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», з метою продовження дії договору 
оренди визнано ПП ЕОФ «Апекс», м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 ка-
лендарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 400,00 грн.

3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частини 
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: Сумська обл., м. Ромни, 
вул. Соборна, 17, що обліковується на балансі Сумської дирекції Українського 
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», з метою продовження 
дії договору оренди визнано ФОП Даниленка Олександра Івановича, м. Суми. 
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з 
оцінки – 1 100,00 грн.

4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – бетонного 
замощення 40,0 м2 за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Клубна, 87/1, що 
обліковується на балансі 36 шляховідновлювального загону Державної спеціальної 
служби транспорту, з метою продовження дії договору оренди визнано ПП ЕОФ 
«Апекс», м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість 
надання послуг з оцінки – 1 400,00 грн.

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

оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки 
об’єктів державної власності, що відбувся 14.04.2016

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта приватизації з метою визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки та ринкової вартості невід’ємних поліпшень орендованого майна з 
метою приватизації шляхом викупу – групи інвентарних об’єктів – будівлі та спо-
руди колишнього військового містечка (25 од.), що орендуються фізичною особою-
підприємцем Польовою О. С., у складі: сховище для техніки площею 1 133,9 м2 
(інв. № 5); сховище для техніки площею 1 133,9 м2 (інв. № 8); сховище для техніки 
площею 1 133,9 м2 (інв. № 9); склад площею 512,2 м2 (інв. № 10); склад площею 
501,2 м2 (інв. № 12); склад площею 829,9 м2 (інв. № 18); склад площею 2 034,5 м2 
(інв. № 19); водонасосна станція площею 32,7 м2 (інв. № 22); лазня площею 92,8 м2 

(інв. № 50); лабораторія площею 491,5 м2 (інв. № 56); будівля стаціонарної станції 
газопостачання площею 239,7 м2 (інв. № 57); лабораторія площею 1 485,2 м2 (інв. 
№ 100); мазутно-насосна станція площею 266,7 м2 (інв. № 104); склад площею 
194,7 м2 (інв. № 119); котельня площею 493,4 м2 (інв. № 122); водонапірна башта 
площею 8,7 м2 (інв. № 123); трансформаторна підстанція площею 35,7 м2 (інв. 
№ 131); депо тепловозне площею 584,9 м2 (інв. № 204); їдальня площею 462,1 м2 
(інв. № 205); склад площею 144,6 м2 (інв. № 260); склад площею 2725,6 м2 (інв. 
№ 500); абонементний пункт (штаб) площею 439,6 м2 (інв. № 502); резервуар для 
мазуту об’ємом 1 000,0 м3 (інв. номер 101/1); резервуар для мазуту об’ємом 1 
000,0 м3 (інв. номер 102/1); дороги та майданчики з твердим покриттям площею 
420,9 м2, що обліковується на балансі Хмельницького районного територіального 
центру соціального обслуговування (надання послуг), за адресою: Хмельницька 
обл., Хмельницький р-н, с. Івашківці, вул. Ломоносова, 30а визнано ПП «Агентство 
нерухомого майна «Гудвіл». Вартість робіт з оцінки – 35 000,00 грн (без урахування 
ПДВ), строк виконання робіт – 25 календарних днів.

2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладання договору оренди – 
приміщення загальною площею 54,4 м2 у будівлі поштамту, що обліковується на 
балансі Хмельницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Хмельницький, 
вул. Проскурівська, 90, визнано ПП «ТЗК-Експерт». Вартість робіт з оцінки – 1 590,00 
грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

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

незалежної оцінки майна, що відбувся 19.04.2016
Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний від-

бір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 
№ 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцями 
конкурсу визнано:

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Оцінка – Інформ». Назва об’єкта оцінки: 
вбудоване приміщення (17-37) площею 8,6 м2 на п’ятому поверсі адміністративної 
будівлі (літ. А) за адресою: м. Чернівці, вул. Кармелюка, 9, що перебуває на балансі 
Відділу державної служби охорони при УМВС України в Чернівецькій області. Мета 
проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 
1 900,00 грн (одна тисяча дев’ятсот) та 5 (п’ять) календарних днів;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Читайло Валентина Василівна. Назва 
об’єкта оцінки: вбудовані приміщення першого поверху будівлі учбового корпусу 
(літ. А) загальною площею 24,8 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Федьковича, 16, 
що перебувають на балансі ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж». Мета про-
ведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 
1 400,00 грн (одна тисяча чотириста) та 4 (чотири) календарних дні.

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

незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 18.04.2016
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення від-

новної вартості для цілей оренди):
ПП «Аксіома» по об’єктах:
нежитлових приміщеннях площею 194,3 м2 у підвалі будівлі навчального кор-

пусу, що перебувають на балансі Чернігівського професійного ліцею залізничного 
транспорту, за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Реміснича, 56 (вартість виконання 
робіт з оцінки – 1 940,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання до-
говору про надання послуг з оцінки майна);

асфальтобетонному майданчику площею 30,0 м2 у пункті пропуску через дер-
жавний кордон України «Сеньківка – Нові Юрковичі, Веселівка», що перебуває на 
балансі Чернігівської митниці ДФС, за адресою: Чернігівська обл., Городнянський 
р-н, с. Сеньківка, вул. Дружби, 38 (вартість виконання робіт з оцінки – 3 150,00 
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг 
з оцінки майна);

ТОВ «Центр нерухомості» по об’єктах:
приміщенню гаража площею 27,6 м2, що перебуває на балансі Головно-

го управління статистики у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., 
м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 7 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг 
з оцінки майна),

нежитловому приміщенню площею 14,7 м2 у пункті пропуску через державний 
кордон України «Нові Яриловичі – Нова Гута», що перебуває на балансі Чернігівської 
митниці ДФС, за адресою: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Скиток, вул. Лісна, 
54 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн, строк – 5 календарних днів від 
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна),

асфальтобетонному покриттю доріг та площадок на новій ділянці площею 
30,0 м2 у пункті пропуску через державний кордон України «Нові Яриловичі – Нова 
Гута», що перебуває на балансі Чернігівської митниці ДФС, за адресою: Черні-
гівська обл., Ріпкинський р-н, с. Скиток, вул. Лісна, 54 (вартість виконання робіт 
з оцінки – 2 200,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору 
про надання послуг з оцінки майна);

ПП «Десна-Експерт-М» по об’єктах:
нежитлових приміщеннях площею 115,0 м2 на першому поверсі адмінбудівлі, 

що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, 
за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна, 8 (вартість виконання робіт 
з оцінки – 2 185,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору 
про надання послуг з оцінки майна),

нежитловому приміщенню площею 6,36 м2 на першому поверсі адміністративно-
господарської будівлі гуртожитку, що перебуває на балансі Прилуцького професій-
ного ліцею Чернігівської області, за адресою: 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, 
вул. Пушкіна, 73 (вартість виконання робіт з оцінки – 2242,50 грн, строк – 5 кален-
дарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);

ТОВ «Північна-експертна компанія» по об’єкту – нежитлових приміщеннях 
площею 140,8 м2 одноповерхової будівлі, що перебувають на балансі Головного 
управління Держсанепідслужби в Чернігівській області, перебуває за адресою: 
м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 1 (вартість виконання робіт з оцінки – 2200 грн, 
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з 
оцінки майна);

ФОП Волченкову О. С. по об’єкту – частині сільськогосподарського ангара 
(Д-1) площею 300,0 м2 навчально-виробничої дільниці «Деснянка», що перебуває 
на балансі Чернігівського національного технологічного університету, за адресою: 
Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Деснянка, вул. Трудова, 1а (вартість вико-
нання робіт з оцінки – 1 800,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання 
договору про надання послуг з оцінки майна).

інформація 
рв фдму по м. києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  

оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 15.04.2016

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки
СОД – пере-

можець

Термін вико-
нання, кален-
дарних днів

Вартість 
виконання 
робіт, грн 

1 Частина даху та технічного 
поверху для розміщення 
передавальних пристроїв

6,5 м. Київ, вул. Рибаль-
ська, 18

ПП «Фірма 
«Конкрет»

4 4 000

2 Частина нежитлового при-
міщення

6,0 м. Київ, вул. Мельни-
кова, 36/1

ПП «Гарант-
Експерт»

4 3 900

3 Частина нежитлового при-
міщення

1,0 м. Київ, вул. М. Кри-
воноса, 6

ПП «Гарант-
Експерт»

4 3 900

4 Частина нежитлового при-
міщення

1,0 м. Київ, вул. М. Кри-
воноса, 4

ПП «Гарант-
Експерт»

4 3 900

5 Частина нежитлового при-
міщення

1,0 м. Київ, вул. Осві-
ти, 7

ПП «Гарант-
Експерт»

4 3 900

6 Частина нежитлового при-
міщення

1,0 м. Київ, просп. Чер-
вонозоряний, 10

ПП «Гарант-
Експерт»

4 3 900

7 Частина нежитлового при-
міщення

1,0 м. Київ, просп. Чер-
вонозоряний, 10

ПП «Гарант-
Експерт»

4 3 900

8 Частина нежитлового при-
міщення

3,5 м. Київ, просп. Пере-
моги, 14

ПП «Гарант-
Експерт»

4  3 900

9 Нежитлове приміщення 33,8 м. Київ, бульв. Чоко-
лівський, 13 

ТОВ «РЕНОМЕ 
ГРУП»

4 3 650

10 Частина даху для роз-
міщення передавальних 
пристроїв

5,0 м. Київ, вул. Пред-
славинська, 6

ПП «Гарант-
Експерт»

4 4 000

11 Нежитлове приміщення 54,72 м. Київ, вул. Б. 
Хмельницького, 8/16

ПП «Гарант-
Експерт»

4 4 000

12 Нежитлове приміщення 76,2 м. Київ, Кловський 
узвіз, 8 

ТОВ «Українські 
інноваційні кон-
сультанти»

4 4 100

13 Частина даху для роз-
міщення передавальних 
пристроїв

7,0 м. Київ, вул. Механі-
заторів, 6

ПП «Гарант-
Експерт»

4 4 000

14 Нежитлове приміщення 62,5 м. Київ, вул. Б. Грін-
ченка, 1

СПД Чайка 
С. О.

4 4 000

15 Нежитлове приміщення 78,6 м. Київ, бульв. Л. 
Українки, 26

ТОВ «Сарос» 3 3 600

16 Нежитлове приміщення 23,3 м. Київ, бульв. Л. 
Українки, 26

ПП «Гарант-
Експерт»

4 3 900

17 Частина нежитлового при-
міщення

4,0 м. Київ, вул. Пугачо-
ва, 12/2

ПП «Гарант-
Експерт»

4 3 900

18 Нежитлове приміщення 20,6 м. Київ, вул. С. Пет-
люри, 25

ПП «Гарант-
Експерт»

4 3 900

19 Частина нежитлового при-
міщення

6,0 
(4,0 та 

2,0)

м. Київ, просп. Пере-
моги, 100/1

ПП «Гарант-
Експерт»

4 4 000

20 Частина нежитлового при-
міщення

6,0 м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 13

ПП «Гарант-
Експерт»

4 3 900

21 Нежитлове приміщення 919,5 м. Київ, пл. Л. Укра-
їнки, 1

ТОВ «Ніка-
Експерт»

3 5 000
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Продовження таблиці

Відповідно до наказу ФДМУ від 19.07.2016 № 1383 «Щодо виключення інформа-
ції про оцінювача з Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності» 
щодо позбавлення (анулювання) гриньова сергія леонідовича спеціалізації 
1.1 «оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 
земельних ділянок та майнових прав на них» за напрямом «оцінка об’єктів в 
матеріальній формі» з кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ № 8142 від 24 
грудня 2011 року, виданого ФДМУ спільно з ТОВ «Українська комерційна школа», 
анульовано з кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ № 8142 від 24 грудня 2011 
року, виданого ФДМУ спільно з ТОВ «Українська комерційна школа», спеціалізацію 
1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земель-
них ділянок та майнових прав на них» з 30 червня 2016 року.

— — — — — — — — — — —

Відповідно до наказу ФДМУ від 19.07.2016 № 1384 «Щодо виключення інформа-
ції про оцінювача з Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності» 
щодо позбавлення (анулювання) малько ольги василівни спеціалізації 2.2 
«оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності» за напрямом оцінки майна 
«оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав 
та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуаль-
ної власності» з кваліфікаційного документа оцінювача – сертифіката ЕО – 96 від 
08.02.2001, виданого ФДМУ спільно з Київським коледжем нерухомості, анульовано 
з кваліфікаційного документа оцінювача – сертифіката ЕО – 96 від 08.02.2001, ви-
даного ФДМУ спільно з Київським коледжем нерухомості, спеціалізацію 2.2 «Оцінка 
прав на об’єкти інтелектуальної власності» з 30 червня 2016 року.

— — — — — — — — — — —

Відповідно до наказу ФДМУ від 22.07.2016 № 1412 «Щодо виключення інформа-
ції про оцінювача з Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності» 
щодо позбавлення (анулювання) керімової алмаз керимівни спеціалізації 
1.1 «оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 
земельних ділянок та майнових прав на них» за напрямом «оцінка об’єктів 
в матеріальній формі» з кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ № 31 від 25 
квітня 2015 року, виданого ФДМУ спільно з ТОВ «Українська комерційна школа», 
анульовано з кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ № 31 від 25 квітня 2015 року, 

виданого ФДМУ спільно з ТОВ «Українська комерційна школа», спеціалізацію 1.1 
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних 
ділянок та майнових прав на них» з 30 червня 2016 року.

— — — — — — — — — — —

Відповідно до наказу ФДМУ від 01.08.2016 № 1475 «Щодо виключення ін-
формації про оцінювача з Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної 
діяльності» щодо позбавлення (анулювання) Петренка дениса євгеновича 
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача мф № 203 від 5 грудня 2015 року, 
виданого фдму спільно з Тов «формула вартості» за спеціалізацією 1.1 
«оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 
земельних ділянок та майнових прав на них» за напрямом «оцінка об’єктів в 
матеріальній формі», анульовано кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ № 203 
від 05.12.2015, виданого ФДМУ спільно з ТОВ «Формула вартості» за спеціаліза-
цією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 
земельних ділянок та майнових прав на них» з 30 червня 2016 року.

— — — — — — — — — — —

Відповідно до наказу ФДМУ від 09.08.2016 № 1549 щодо позбавлення (ану-
лювання) краюшкіна олександра васильовича спеціалізації 1.4 «оцінка лі-
тальних апаратів» за напрямом «оцінка об’єктів в матеріальній формі» з ква-
ліфікаційного документа оцінювача – сертифіката № 370 від 28 грудня 1995 
року, виданого фдму спільно з колективним підприємством «інформаційно-
консультаційний центр» українського товариства оцінювачів», позбавлено 
(анульовано) з кваліфікаційного документа оцінювача – сертифіката № 370 від 
28 грудня 1995 року, виданого ФДМУ спільно з Колективним підприємством 
«Інформаційно-консультаційний центр «Українського товариства оцінювачів», спе-
ціалізацію 1.4 «Оцінка літальних апаратів» з 28 липня 2016 року.

— — — — — — — — — — —

Відповідно до наказу ФДМУ від 09.08.2016 № 1552 «Щодо виключення інформа-
ції про оцінювача з Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності» 
щодо позбавлення (анулювання) Юркина дмитра альбертовича спеціалізації 
1.1 «оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 

земельних ділянок та майнових прав на них» за напрямом «оцінка об’єктів в 
матеріальній формі» з кваліфікаційного документа оцінювача – сертифіката № 820 
від 26 квітня 1997 року, виданого ФДМУ спільно з Міжнародним центром прива-
тизації, інвестицій та менеджменту, позбавлено (анульовано) з кваліфікаційного 
документа оцінювача – сертифіката № 820 від 26 квітня 1997 року, виданого ФДМУ 
спільно з Міжнародним центром приватизації, інвестицій та менеджменту, спеціа-
лізацію 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 
земельних ділянок та майнових прав на них» з 28 липня 2016 року.

— — — — — — — — — — —

Відповідно до наказу ФДМУ від 09.08.2016 № 1553 «Щодо виключення ін-
формації про оцінювача з Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної 
діяльності» щодо позбавлення (анулювання) ратушного ігоря вікторовича 
спеціалізації 1.1 «оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомос-
ті), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них» за напрямом 
«оцінка об’єктів в матеріальній формі» з кваліфікаційного свідоцтва оціню-
вача МФ № 8338 від 21 квітня 2012 року, виданого ФДМУ спільно з ТОВ «Україн-
ська комерційна школа», позбавлено (анульовано) з кваліфікаційного свідоцтва 
оцінювача МФ № 8338 від 21 квітня 2012 року, виданого ФДМУ спільно з ТОВ 
«Українська комерційна школа», спеціалізацію 1.1 «Оцінка нерухомих речей (не-
рухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав 
на них» з 28 липня 2016 року.

— — — — — — — — — — —

Відповідно до наказу ФДМУ від 09.08.2016 № 1554 «Щодо виключення ін-
формації про оцінювача з Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної 
діяльності» щодо позбавлення (анулювання) євтушок Юлії вікторівни спе-
ціалізації 1.3 «оцінка колісних транспортних засобів» за напрямом «оцін-
ка об’єктів в матеріальній формі» з кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ 
№ 8393 від 7 липня 2012 року, виданого ФДМУ спільно з ПВНЗ «Міжнародний ін-
ститут бізнесу», позбавлено (анульовано) з кваліфікаційного свідоцтва оцінювача 
МФ № 8393 від 7 липня 2012 року, виданого ФДМУ спільно з ПВНЗ «Міжнарод-
ний інститут бізнесу», спеціалізацію 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів» 
з 28 липня 2016 року.

До уваги оцінювачів

департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки
СОД – пере-

можець

Термін вико-
нання, кален-
дарних днів

Вартість 
виконання 
робіт, грн 

22 Нежитлове приміщення 760,3 м. Київ, вул. Казими-
ра Малевича, 84

ПП «Гарант-
Експерт»

4 4 200

23 Нежитлове приміщення 454,55 м. Київ, просп. Пере-
моги, 37

ТОВ «Ніка-
Експерт»

3 5 000

24 Нежитлове приміщення 62,76 м. Київ, просп. Мос-
ковський, 19

ПП «Гарант-
Експерт»

4 4 000

25 Нежитлове приміщення 300,0 м. Київ, вул. Борис-
пільська, 181

ТОВ «РЕНОМЕ 
ГРУП»

5 5 000

26 Частина нежитлового при-
міщення

4,0 м. Київ, вул. Шолу-
денка, 33/19

ПП «Гарант-
Експерт»

4 3 900

27 Частина нежитлового при-
міщення

3,0 м. Київ, вул. Дегтя-
рівська, 38-44

ПП «Гарант-
Експерт»

4 3 900

28 Нежитлове приміщення 21,8 м. Київ, пл. Л. Укра-
їнки, 1

ПП «Гарант-
Експерт»

4 3 900

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 20.04.2016

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Подільський центр судових експертиз» 

щодо визначення вартості об’єкта державної власності групи А – частини комп-
лексу будівель та споруд загальною площею 119,3 м2 у складі: навіс літ. «Л1» пло-
щею 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., що перебувають на позабалансовому ра-
хунку ПуАТ «ЮБІПАРТНЕР», за адресою: 22800 Вінницька обл., Немирівський р-н, 
м. Немирів, вул. Соборна, 281 з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. 
Строк надання послуг з оцінки – 18 календарних днів. Вартість надання послуг з 
оцінки – 2 400,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначен-
ня вартості об’єкта державної власності групи Ж – лазні з обладнанням загальною 
площею 149,9 м2, що перебуває на балансі Юрківської сільської ради, за адресою: 
Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Юрківка, вул. Качури, 22а з метою приватизації 
шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 15 календарних днів. 
Вартість надання послуг з оцінки – 2 700,00 грн.

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 20.04.2016

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – ФОП Попову Аліну 

Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбу-
дованого приміщення № 102 площею 3,0 м2 на першому поверсі двоповерхового 
господарського корпусу (літ. Б), що перебуває на балансі Вінницького коледжу 
будівництва і архітектури Київського національного університету будівництва і 
архітектури, за адресою: м. Вінниця, проспект Коцюбинського, 53 з метою укла-
дення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарні дні. Вартість 
надання послуг з оцінки – 1 500,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – ФОП Рабець Олену 
Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого 
приміщення № 39 площею 81,7 м2 на третьому поверсі триповерхової адміністра-
тивної будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Вінницького філіалу державного 
підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут 
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», за адресою: Вінниця, вул. Театральна, 29 з метою 
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. 
Вартість надання послуг з оцінки – 1 510,00 грн.

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

оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки державного майна, що відбувся 21.04.2016

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки майна:

гідротехнічних споруд: нагульні ставки № 1, 2, 3, 4, ставки виросні № 5, 6, 
зимували № 1, 2, 3, 4, нерестові № 1, 2, 3, 4 за адресою: 44621, Волинська обл., 
Маневицький р-н, с. Градиськ визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою 
укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 4 000,00 грн, строк виконання 
робіт з оцінки –5 календарних днів;

гідротехнічних споруд ставу Угринів у т. ч: металева решітка на водовипуску, 
гребля довжиною 177,0 м, донний водовипуск типу «Мономах» № 1, відвідний ка-
нал довжиною 1 400,0 м (нагульний став № 1); металеві решітки на водонапускній 
споруді та двох водовипусках, гребля довжиною 280,0 м, донний водовипуск типу 
«Мономах» № 3, донний водовипуск типу «Мономах» № 4, донний водовипуск типу 
«Мономах» № 2 (на струмку), донний водовипуск типу «Мономах», відвідний канал 
довжиною 99,0 м (нагульний став № 2) за адресою: 45715, Волинська обл., Горо-
хівський р-н, с. Угринів визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою укла-
дення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 4 000,00 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 5 календарних днів;

частини адміністративної будівлі «А-9» площею 5,28 м2 за адресою: 43025, 
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12 визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної 
плати з метою укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 800,00 грн, 
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;

частини ґанку громадсько-побутового корпусу площею 5,0 м2 за адресою: 
44500, Волинська обл., м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 44 визнано ФОП Мала-
щицьку О. Г.; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди; вартість робіт з оцін-
ки – 1 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;

частини адміністративного будинку площею 17,1 м2 за адресою: 43025, Волин-
ська обл., м. Луцьк, вул. Прогресу, 7 визнано ФОП Малащицьку О. Г.; мета оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати 
з метою укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 200,00 грн, строк 
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;

частини нежитлового приміщення колишнього магазину площею 44,25 м2 
за адресою: 44142, Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Заболоття, вул. Завод-
ська, 1 визнано ФОП Малащицьку О. Г.; мета оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди; вартість робіт з оцінки – 1 100,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 
5 календарних днів;

частини нежитлового приміщення колишнього магазину площею 33,6 м2 
за адресою: 44142, Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Заболоття, вул. Завод-
ська, 1 визнано ФОП Малащицьку О. Г.; мета оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди; вартість робіт з оцінки – 1 100,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 
5 календарних днів;

частини приміщення гаража «Б-1» площею 86,5 м2 за адресою: 45400, Волин-
ська обл., м. Нововолинськ, вул. Піонерська, 6 визнано ТзОВ «Атлант» ЛТД; мета 

оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної 
плати з метою продовження терміну дії договору оренди; вартість робіт з оцінки – 
1 300,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;

частини приміщення відділення зв’язку (приміщення № 3-5 – 3-8) площею 
39,0 м2 за адресою: 45109, Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Дубище, вул. Зе-
лена, 45 визнано ТзОВ «Атлант» ЛТД; мета оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження терміну дії 
договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 450,00 грн, строк виконання робіт з 
оцінки – 5 календарних днів;

приміщення частини першого поверху адміністративної будівлі площею 42,0 м2 
за адресою: 45700, Волинська обл., м. Горохів, вул. Незалежності, 2 визнано ТОВ 
«Волинь-експерт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахун-
ку розміру орендної плати з метою продовження дії договору оренди; вартість робіт 
з оцінки – 1 200,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;

частини приміщення навчального корпусу № 2 Горохівського коледжу Львів-
ського національного аграрного університету площею 30,83 м2 за адресою: 45700, 
Волинська обл., м. Горохів, вул. Б. Хмельницького,19 визнано ТОВ «Волинь-
експерт» ; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розмі-
ру орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди; вартість робіт 
з оцінки – 1 200,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;

частини адміністративної будівлі площею 120,4 м2 за адресою: 44700, Волин-
ська обл.., м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 35 визнано ФОП Мала-
щицьку О. Г.; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди; вартість робіт з оцін-
ки – 1 200,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.

інформація 
рв фдму по дніпропетровській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 19.04.2016

1. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 
60,0 м2, частина нежитлового вбудованого приміщення (4-й поверх) площею 
6,0 м2, частина нежитлового вбудованого приміщення (5-й поверх) площею 6,0 м2, 
частина нежитлового вбудованого приміщення (6-й поверх) площею 6,0 м2. Ба-
лансоутримувач: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 
Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 26. Мета оцінки – визначення рин-
кової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ 
«Національна Експертно-правова група». Вартість робіт – 3 500,00 грн, строк ви-
конання (у календарних днях) – 3.

2. Назва об’єкта: сарай з навісом загальною площею 16,2 м2. Балансоутриму-
вач: Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпропе-
тровськ, о. Монастирський, 25. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вар-
тість робіт – 2 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

3. Назва об’єкта: навіс площею 119,14 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпроді-
прошахт». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Малиновського, 76. Мета оцінки – ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Пере-
можець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 1 500,00 грн, строк виконання 
(у календарних днях) – 4.

4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 11,2 м2. Балансо-
утримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. На-
бережна Леніна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Д.Ю, Консалтинг». Вартість 
робіт – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 3.

5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 11,8 м2. Балансо-
утримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. На-
бережна Леніна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість 
робіт – 1 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 147,6 м2. Балан-
соутримувач: ДПТНЗ «Дніпропетровський центр професійної освіти». Адреса: 
м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Націо-
нальна Експертно-правова група». Вартість робіт – 3 500,00 грн, строк виконання 
(у календарних днях) – 3.

7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 51,7 м2. Балансоу-
тримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська обл., смт Царичанка, 
вул. Театральна, 16/2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість 
робіт – 2 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 78,6 м2. Балансоу-
тримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська обл., смт Царичанка, 
вул. Театральна, 16/2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість 
робіт – 2 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 107,7 м2 та частина 
зовнішньої поверхні стіни площею 0,3 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Спеціалізована 
медико-санітарна частина № 9 МОЗУ». Адреса: м. Жовті Води, вул. Кропоткіна, 16. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку оренд-
ної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість робіт – 2 200,00 грн, строк 
виконання (у календарних днях) – 4.

10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 72,1 м2. Балансо-
утримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту 
ім. академіка В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2, будинок 
10. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна Експертно-правова група». Вар-
тість робіт – 3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 3.

11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 17,0 м2. Балансо-
утримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту 
ім. академіка В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2, будинок 
10. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна Експертно-правова група». Вар-
тість робіт – 3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 3.

12. Назва об’єкта: частина майстерні площею 25,0 м2. Балансоутримувач: Фрун-
зенське міжрайонне управління водного господарства. Адреса: Дніпропетровська 
обл., смт Ювілейне, вул. Фрунзе, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. 
Вартість робіт – 1 600,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 133,5 м2. Ба-
лансоутримувач: ДП «Дніпропетровський державний цирк». Адреса: м. Дні-
пропетровськ, вул. Баумана, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна 
Експертно-правова група». Вартість робіт – 3 500,00 грн, строк виконання (у ка-
лендарних днях) – 3.

14. Назва об’єкта: частина каналу кабельної каналізації довжиною 3 992,6 пог. 
м. Балансоутримувач: ДП «Обслуговування повітряного руху України». Адреса: 
м. Дніпропетровськ, вул. Аеропортівська – вул. Яснополянська, Готель «Аероф-
лот». Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Переможець – ДВНЗ ПДАБтаА. Вартість робіт – 2 500,00 грн, строк 
виконання (у календарних днях) – 5.

15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 600,8 м2. Балан-
соутримувач: Новомосковський технікум НМетАУ. Адреса: м. Новомосковськ, 
вул. Жовтнева, 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 
1 700,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4. 

16. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 75,33 м2. Балан-
соутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного тран-
спорту ім. академіка В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2. 

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку оренд-
ної плати. Переможець – ТОВ «Національна Експертно-правова група». Вартість 
робіт – 3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 3.

17. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 160,8 м2. Балан-
соутримувач: Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова. 
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Полігонна, 21д. Мета оцінки – визначення рин-
кової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ 
«Національна Експертно-правова група». Вартість робіт – 3 500,00 грн, строк ви-
конання (у календарних днях) – 3.

18. Назва об’єкта: будівля загальною площею 49,3 м2. Балансоутримувач: ДП 
«Кривбасшахтозакриття». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Дарвіна, проммайданчик 
«В-4». Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість робіт – 1 080,00 грн, строк 
виконання (у календарних днях) – 4.

інформація 
рв фдму по Закарпатській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення  
незалежної оцінки майна, що відбувся 21.04.2016

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

вбудованих приміщень (поз. 1, 2, 3, 4, 12) загальною площею 95,0 м2 першого 
поверху будівлі літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, 
пл. Поштова, 4 переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ 
«Байт», вартість послуг – 1 790,00 грн, термін виконання – до 5 днів;

частини вбудованого приміщення (поз. 18) площею 6,41 м2 першого поверху 
службової будівлі митного оформлення (літ. І), місцезнаходження об’єкта: Закар-
патська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 224 переможцем конкурсу визнано 
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Байт», вартість послуг – 1 950,00 грн, термін 
виконання – до 5 днів.

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

незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 21.04.2016
1. Частина нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 

9,0 м2 на третьому поверсі п’ятиповерхової будівлі АПК (інв.№ 20, реєстр. 
№ 32320594.3.СВЖЦОН060) за адресою: Луганська обл., Попаснянський р-н, 
м. Золоте, вул. Луначарського, 1. Переможець – ФОП Сорокіна І. М.

2. Вбудоване нежитлове приміщення будівлі вокзалу ст. Старобільськ (інв. 
№ 761010000391) площею 14,5 м2 за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, 
вул. Залізнична13. Переможець – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт».

3. Нежитлове вбудоване приміщення на першому поверсі нежитлової будівлі 
(інв. № 10310001) площею 12,0 м2 за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, 
просп. Леніна, 84. Переможець – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт».

4. Тверде покриття із шлакоблоку на піщаній основі площею 26,4 м2 (інв. 
№ 10300153) за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1. Пере-
можець – ФОП Сорокіна І. М.

5. Вбудоване нежитлове приміщення гаража площею 20,7 м2 в одноповерхо-
вій будівлі (реєстровий № 04051520.5.АААДЕГ919, інв. № 10330006) за адресою: 
Луганська обл., м. Кремінна, вул. Совєтська, 1б. Переможець – ТОВ Агентство по 
нерухомості «Дісконт».

інформація 
рв фдму по львівській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 20.04.2016
Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності за-

твердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила визнати 
переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
оцінки об’єктів оренди таких суб’єктів оціночної діяльності:

суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Ком-
панія» по вбудованих нежитлових приміщеннях № 65, 66 площею 35,3 м2 на пер-
шому поверсі, Львівська обл., м. Кам’янка-Бузька, вул. Незалежності, 29, мета 
проведення оцінки – укладення договору оренди, термін виконання робіт – 3 к./
дні, вартість робіт – 1 450,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр» по нежитловому примі-
щенню площею 14,5 м2 на другому поверсі будівлі, Львівська обл., м. Дрогобич, 
вул. Сагайдачного, 22, мета проведення оцінки – продовження договору оренди, 
термін виконання робіт – 2 р./ дні, вартість робіт – 1 420,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по частині нежитлового при-
міщення загальною площею 23,5 м2 на першому поверсі будівлі літ. «Б-3» нового 
термінала «А», мета проведення оцінки – продовження договору оренди, термін 
виконання робіт – 2 р./ дні, вартість робіт – 1 300,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по нежитловому приміщен-
ню № 1 площею 103,7 м2 цегляного одноповерхового гаражного боксу літ. «Б-1», 
м. Львів, вул. Січинського, 28, мета проведення оцінки – укладення договору орен-
ди, термін виконання робіт – 2 р./ дні, вартість робіт – 1 350,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по вбудованих нежитлових при-
міщеннях загальною площею 55,8 м2 на першому поверсі одноповерхової будівлі, 
Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір, вул. І. Франка, 20, мета про-
ведення оцінки – продовження договору оренди, термін виконання робіт – 3 р./ дні, 
вартість робіт – 1 400,00 грн.

інформація 
рв фдму по сумській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 18.04.2016
1. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта оцінки – 

групи інвентарних об’єктів у складі: нежитлова двоповерхова будівля (літ. А) з 
підвалом загальною площею 2 165,7 м2, цегляний гараж (літ. Г) площею 132,5 м2, 
металева огорожа (1) довжиною 136,2 пог. м та замощення (І-ІІ асфальтобетон 
та бутовий камінь) загальною площею 909,4 м2 за адресою: Сумська обл., м. Пу-
тивль, вул. Першотравнева, 29 (балансоутримувач – Управління Державної каз-
начейської служби України у Путивльському районі Сумської області) з метою 
приватизації шляхом продажу на аукціоні визнано ТОВ «Оціночна фірма Юніт», 
м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 9 календарних днів. Вартість надання 
послуг з оцінки – 4 250,00 грн.

2. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта оцінки – 
об’єкта незавершеного будівництва – 24-квартирного житлового будинку (разом 
із земельною ділянкою) за адресою: Сумська обл., м. Ромни, 3-й пров.Черво-
ної, 57б (балансоутримувач – ВАТ «Роменське АТП-15948») з метою приватиза-
ції шляхом продажу на аукціоні визнано СПД ФОП Бондаренка В. І., м. Буринь. 
Строк надання послуг з оцінки – 7 календарних днів. Вартість надання послуг з 
оцінки – 2 406,00 грн.

3. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта оцінки – 
об’єкта незавершеного будівництва – шопи для складання сировини (разом із 
земельною ділянкою) за адресою: Сумська обл., Глухівський р-н, с. Баничі (балан-
соутримувач відсутній) з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з метою 
приватизації шляхом продажу на аукціоні визнано СПД ФОП Бондаренка В. І., 
м. Буринь. Строк надання послуг з оцінки – 7 календарних днів. Вартість надання 
послуг з оцінки – 2 406,00 грн.

3. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта оцін-
ки – об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирного житлового будинку 
№ 1 (разом із земельною ділянкою) за адресою: Сумська обл., Сумський р-н, 
смт Низи, вул. 30 років Перемоги (балансоутримувач відсутній) з метою привати-
зації шляхом продажу на аукціоні визнано СПД ФОП Бондаренка В. І., м. Буринь. 
Строк надання послуг з оцінки – 7 календарних днів. Вартість надання послуг з 
оцінки – 2 406,00 грн.
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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 мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і нау ки України 

37664469, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний 
університет», м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду, 11, тел. (056) 409-06-06

Нежитлові вбудовані 
приміщення

37664469.1.РШШМВД256 м. Кривий Ріг, пл. Ви-
зволення, 2

49,13 149 052,00 2 роки 11 місяців Розміщення автошколи з навчання водіїв (погодинно)

2 Державне космічне 
агентство України

24228794, Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макаро-
ва, м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 26д, тел. 713-57-56

Нежитлове вбудоване 
приміщення

Інформація відсутня м. Дніпропетровськ, 
просп. Гагаріна, 26д

14,3 123 495,00 2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сфері права 

3 Міністерство освіти 
і нау ки України

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

Частина нежитлового 
вбудованого приміщення

Інформація відсутня м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 2/4

9,0 108 063,00 1 рік Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіюван-
ня документів та торговельного об’єкта з продажу канцтоварів для навчального закладу

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’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за не-

залежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство внутріш-
ніх справ України

08734492, Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по 
Закарпатській області», Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 12, тел./факс: (0312) 64-36-98

Вбудовані приміщення (поз. 50, 51, 52, 53 на плані) на пер-
шому поверсі будівлі літ. А поліклініки, лікарні літ. А, А’, Д

– Закарпатська обл., м. Ужго-
род, вул. Грибоєдова, 12

32,0 189 257,00 2 роки 11 місяців Розміщення аптечного пункту для ре-
алізації готових лікарських засобів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: м. ужгород, вул. собранецька, 60, рв фдму по Закарпатській області. 
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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 загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій 

38236566, 25 державна пожежно-рятувальна частина Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіро-
воградській області, 26000, Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. 40-річчя Перемоги, 6/6, тел. (05256) 4-22-85

Приміщення скла-
ду з добудовою

38236566.1. КЖУИИП048 Кіровоградська обл., м. Новомир-
город, вул. 40-річчя Перемоги, 22/29

569,2 230 000,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта 
з продажу непродовольчих товарів

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. У разі надходження двох і 
більше заяв на один об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Заяви подаються в окремому конверті 
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.

лугансЬка обласТЬ
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

1 Міністерство осві-
ти і науки України

02540479, Державний навчальний заклад «Сєвєродонецьке вище професійне училище», 
93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Радянський,17, тел. (06452) 4-31-37

Нежитлове приміщення на першому по-
версі будівлі їдальні (інв. № 10310006)

02540479.1.БКПТНЕ057 93404, Луганська обл., м. Сєверо-
донецьк, просп. Центральний, 17

133,55 194 411,00
станом на 30.06.2016

2 роки 364 дні Розміщення їдальні в 
нав чальному закладі

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

лЬвівсЬка обласТЬ
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання

1 Міністерство осві-
ти і нау ки України

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

Частина нежитлового вбудованого приміщення 
(вестибуль) на першому поверсі гуртожитку № 8

02071010.5.ЦЛЯЮСЕ008 м. Львів, вул. Са-
харова, 23

2,0 31 800,00
станом на 31.05.2016

2 роки 364 дні Розміщення торговельного автомата, що від-
пускає продовольчі товари (очищена вода)

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 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».

одесЬка обласТЬ
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за не-

залежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання 

1 Міністерство освіти  
і нау ки України

02071091, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 65082, м. Оде-
са, вул. Дворянська, 2, тел.(048) 723-52-54

Вигороджена частина приміщення вестибуля три-
поверхового навчального корпусу

02071091.1.ЦЖХХПП321 м. Одеса, вул. Дворянська, 2 6,0 79 915,00 1 рік Розміщення торговельного об’єкта з продажу 
продовольчих товарів, крім товарів підакциз-
ної групи

2 Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій

38643633, Головне Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
в Одеській області, 65091, м. Одеса, вул. Прохорівська, 6, тел. (048) 779-31-11

Нежитлові приміщення 2-го поверху 2-поверхової 
будівлі

38643633.1.ПЧМРЖИ001 м. Одеса, вул. Прохорівська, 6 50,3 439 504,00 2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж 
підакцизної групи товарів

3 Міністерство оборони 
України

35123222, Філія «Одеське управління військової торгівлі» Концерну «Військторг-
сервіс», 65063, м. Одеса, вул. Армійська, 10а, тел. (048) 714-39-26

Нежитлові приміщення № 1, 2, 22 одноповерхової 
будівлі магазину «Промтоварний», літ. «А-А1»

33689922.32.АААЖЛБ520 Одеська обл., смт Чорномор-
ське, вул. Гвардійська, 36/50

109,9 659 400,00 2 роки 11 місяців Розміщення відділення банку

4 Міністерство освіти  
і нау ки України

01127777, Одеський національний морський університет, 65029, м. Одеса, 
вул. Мечникова, 34, тел. (048) 732-17-35

Нежитлові приміщення першого поверху гурто-
житку № 5

01127777.1.ЖЕИКЦФ014 м. Одеса, вул. Старопортофран-
ківська, 59

301,3 1 549 586,00 2 роки 11 місяців Розміщення їдальні з туркменською кухнею, що 
не здійснює продаж товарів підакцизної групи 

5 Державна фінансова 
інспек ція України

20991151, Державна фінансова інспекція в Одеській області, 65107, м. Одеса, 
вул. Канатна, 83, тел. (048) 728-36-35

Нежитлові приміщення першого поверху дво-
поверхової будівлі

20991151.1.АААДЕЕ579 Одеська обл., смт Тарутине, 
вул. Котовського, 9

137,0 322 929,00 2 роки 11 місяців Розміщення офісних приміщень та надання по-
бутових послуг населенню

6 Міністерство інфраструк-
тури України 

38728457, Одеська філія ДП «Адміністрація морських портів України», 65026, 
м. Одеса, Митна площа, 1, тел. (048)729-35-00

Нежитлові приміщення в будівлі побутових при-
міщень

38727770.10.АААИГА178 м. Одеса, Митна площа, 1/3 83,8 906 400,00 1 (один) рік Розміщення офіса

7 Державне агентство  
водних ресурсів України

01038950, Одеське обласне управління водних ресурсів, 65078, м. Одеса, 
вул. Гайдара, 13, тел. (048) 766-91-02

Облаштований асфальтобетонний майданчик – м. Одеса, вул. Льва Симирен-
ка, 33б

300,0 220 590,00 2 роки 11 місяців Розміщення складу

8 Міністерство освіти  
і нау ки України

02125467, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 68610, м. Ізмаїл, 
вул. Репіна, 12, тел. (04841) 5-13-88

Невиділена частина приміщення на першому по-
версі навчального корпусу № 2

02125467.1.ЯККЮФМ006 Одеська обл., м. Ізмаїл, просп. 
Суворова, 75

2,0 17 429,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельних автоматів, що від-
пускають продовольчі товари

9 Міністерство освіти  
і нау ки України

02125467, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 68610, м. Ізмаїл, 
вул. Репіна, 12, тел. (04841) 5-13-88

Невиділена частина приміщення на першому по-
версі навчального корпусу № 1

02125467.1.ЯККЮФМ008 Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Ре-
піна, 12

2,0 17 429,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельних автоматів, що від-
пускають продовольчі товари

10 Міністерство освіти  
і нау ки України

02125467, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 68610, м. Ізмаїл, 
вул. Репіна, 12, тел. (04841) 5-13-88

Невиділена частина приміщення на першому по-
версі навчального корпусу № 3

02125467.1.ЯККЮФМ007 Одеська обл., м. Ізмаїл, просп. 
Миру, 9

2,0 17 429,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельних автоматів, що від-
пускають продовольчі товари

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».

ТерноПілЬсЬка обласТЬ
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

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

Частина приміщення прохідної під 
літ. Д, поз. 1-2 

05379205.40.АААБВЖ720 вул. Текстильна, 30а, 
м. Тернопіль

8,6 14 131,00 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців Складування матеріалів

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

харківсЬка обласТЬ

відповідно до звернення рв фдму по харківській області в оголошенні про намір передати в оренду об’єкт державного майна: асфальтований майданчик, інв. № 16582, за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1, загальною площею 50,24 м2, 
що перебуває на балансі Державного інституту праці та соціально-економічних досліджень, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 10.08.2016 № 64 (980) на стор. 9, у колонці «Мета використання» слова «розміщення торговельного 
об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи» слід читати: «розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів вітчизняного виробництва, крім товарів підакцизної групи».

хмелЬницЬка обласТЬ
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

України
35123594, Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс», м. Хмель-
ницький, вул. Майборського, 9, тел. (0382) 64-01-83

Приміщення на першому по-
версі будівлі їдальні 

33689922.5.АААААЖ705 м. Хмельницький, 
вул. Майборського, 10 

94,0 182 125,00 2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання з 
надання ритуальних послуг 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. хмельницький, вул. соборна, 75, рв фдму по хмельницькій області. У разі надходження 
двох і більше заяв на 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 
об’єкта оренди

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство аграрної політи-
ки та продовольства України

38516592, Державне підприємство «Спецагро», м. Київ, вул. Хреща-
тик, 24, тел.: 279-60-44

Нерухоме майно – нежитлові приміщення на друго-
му поверсі адміністративної будівлі 

38516592.2.МШИМУЕ1147 м. Київ, вул. Механі-
заторів, 6

69,8 669 090,00
станом на 30.04.2016 

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

2 Міністерство аграрної політи-
ки та продовольства України

38516592, Державне підприємство «Спецагро», м. Київ, вул. Хреща-
тик, 24, тел.: 279-60-44

Нерухоме майно – нежитлові приміщення на пер-
шому поверсі будівлі допоміжного корпусу 

38516592.2.МШИМУЕ1135 м. Київ, вул. Механі-
заторів, 6

59,8 631 000,00
станом на 30.04.2016 

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

3 Міністерство освіти і нау ки 
України

02070909, Київський національний університет будівництва і архітек-
тури, м. Київ-37, Повітрофлотський просп., 31, тел. 245-48-53

Нерухоме майно – нежитлове приміщення на тре-
тьому поверсі будівлі учбового корпусу № 4 

02070909.2.ШАБЕИТ059 м. Київ, вул. Преоб-
раженська, 6

25,1 276 280,00
станом на 30.04.2016 

2 роки 11 місяців Розміщення курсів іноземних мов (120 годин на місяць)

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

інформАЦіЯ реГіонАЛьнИХ ВіДДіЛень фДмУ

м. київ
інформація 

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

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

житлові приміщення площею 39,50 м2 окремо розташованої будівлі біля 
навчального корпусу № 20 (р/н 02070921.1.бдЧахя567) за адресою: м. Київ, 
вул. Політехнічна, 37, що перебуває на балансі Національного технічного універ-
ситету України «Київський політехнічний інститут».

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку 
на 31.03.2016 становить 546 730,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти 
і нау ки України.

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

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

без урахування Пдв 1 822,43 грн; мета використання: розміщення буфету, який не 
здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі (орендна ставка 
4%); найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання 
зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах початковою оренд-
ною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового 
призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона 
приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх 
осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню 
і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та 
правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному ста-
ні, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального 
фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація пере-
можцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за 
виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику оцінки (за наявності підтвердних 
документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання пе-
реможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми 
місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначей-
ства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписан-
ня договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за 
останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем 
орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на 
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; про-
тягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на 
суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 0%) за звітом про оцінку, 
на користь балансоутримувача і надати орендодавцю копії страхового поліса і пла-
тіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору 
оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоу-
тримувача – Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут» та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від 
орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому під-
писаний зі свого боку проект договору оренди.

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

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

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

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

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

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

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином 
оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену 
належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприєм-
ництва – фізичної особи – платника єдиного податку за останній рік;

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

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

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

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасни-
ків конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий 
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурс-
ної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо роз-
міру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

конкурс буде проведено о 12.20 на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, 
рв фдму по м. києву (кімн. 102).

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

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

аукціону на право оренди державного майна
� Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – частина 

нежитлового приміщення на 1-му поверсі будівлі гуртожитку № 5 площею 
2,00 м2 (реєстровий номер 00493706.2.цгЧвфи257) за адресою: м. Київ, 
вул. Ломоносова, 63, що перебуває на балансі Національного університету біо-
ресурсів і природокористування України.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
30.04.2016 становить 22 200,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і 
нау ки України.

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

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (квітень 2016 р.) становить без 

урахування Пдв 92,50 грн; мета використання: розміщення суб’єкта господарю-
вання, що здійснює побутове обслуговування населення (встановлення пральних 
машин); найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за викорис-
тання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початко-
вою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його 
цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; 
заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване май-
но до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його 
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарни-
ми нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в 
належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням 
нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; ком-
пенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору 
оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за 
наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпе-
чення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі 
запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу 
Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця 
з моменту підписання договору оренди, внесений завдаток підлягає зарахуванню 
в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з 
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат ба-
лансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг 
орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орен-
доване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за 
звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і надати орендодавцю копії стра-
хового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент 
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений 
висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу 

після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів 
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно 
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здій-
снюється учасниками з кроком 50 % початкової плати торгів.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасни-
ків конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий 
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурс-
ної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо роз-
міру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

конкурс буде проведено о 16.00 на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, 
рв фдму по м. києву (кімн. 102).

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

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

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

житлові приміщення на першому поверсі навчального корпусу (реєстровий 
номер 19036779.3.хЮрцоШ008) загальною площею 67,10 м2 за адресою: 
м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 2, що перебуває на балансі Київської державної 
академії водного транспорту ім. Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
31.03.2016 становить 785 530,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і 
нау ки України.

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

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

без урахування Пдв 2 618,43 грн; мета використання – розміщення буфету, що не 
здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі (орендна ставка 
4 %); найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання 
зазначеного об’єкта оренди порівняно з встановленою на торгах початковою оренд-
ною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового 
призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона 
приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх 
осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню 
і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та 
правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному ста-
ні, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального 
фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки. компенсація пере-
можцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за 
виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику оцінки (за наявності підтвердних 
документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання пе-
реможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми 
місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначей-
ства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписан-
ня договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за 
останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем 
орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на 
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; про-
тягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на 
суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 0%) за звітом про оцінку, 
на користь балансоутримувача і надати орендодавцю копії страхового поліса і пла-
тіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору 
оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансо-
утримувача – Київської державної академії водного транспорту ім. Гетьмана Петра 
Конашевича-Сагайдачного та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу 
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів 
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно 
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здій-
снюється учасниками з кроком 30 % початкової плати торгів.

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

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

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

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

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

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином 
оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену 
належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприєм-
ництва – фізичної особи – платника єдиного податку за останній рік;

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

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

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

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

конкурс буде проведено об 11.30 на 21-й календарний день після дати 
опублікування за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, рв фдму по м. 
києву (кімн. 102).

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

ПіДСУмКИ
інформація 

рв фдму по миколаївській області про підсумки конкурсу на право 
укладення договору оренди нерухомого державного майна

За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення про укладен-
ня Регіональним відділенням ФДМУ по Миколаївській області договору оренди 
державного нерухомого майна – нежитлових приміщень п’ятиповерхової будівлі 

площею 156,5 м2, розташованих за адресою: м. Миколаїв, вул. Флотська, 71, що пе-
ребувають на балансі державної установи «Територіальне медичне об’єднання 
МВС України по Миколаївській області», з єдиним заявником – юридичною осо-
бою – ТОВ «Лаян Вінер».

інформація 
рв фдму по сумській області про підсумки конкурсу  

на право оренди нерухомого державного майна
У зв’язку з порушенням вимог Порядку проведення конкурсу на право орен-

ди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
31.08.2011 № 906, конкурсною комісією скасовано прийняте рішення про визна-
чення ТОВ «Аеропорт Київ Карго» переможцем конкурсу на право оренди держав-
ного нерухомого майна – нежитлового приміщення площею 6,1 м2, розташованого 
за адресою: Сумська обл., Глухівський р-н, траса Кіпті – Глухів – Бачівськ, 242 км + 
516 м, МАПП «Бачівськ», на першому поверсі двоповерхової будівлі службового-
оперативного блоку з боксом для поглибленого огляду легкового автотранспорту 
митного поста «Бачівськ», що перебуває на балансі Державної фіскальної служби 
України, в оперативному управлінні (користуванні) Сумської митниці ДФС та на-
лежить до сфери управління Державної фіскальної служби України.

Новим переможцем даного конкурсу визначено фізичну особу – підприємця 
Давиденка Дмитра Михайловича.

інформація 
рв фдму по харківській області про підсумки конкурсу на право  

оренди державного майна, що відбувся 12.08.2016
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укла-

дення РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна – 
одно поверхової будівлі для господарських потреб, інв. № 1031000261, загальною 
площею 21,86 м2, за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 85, що перебуває на ба-
лансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 
з єдиним заявником – ФОП Каспарянц Р. Р.

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

інформація 
про проведення конкурсу на право укладення  

договору оренди нерухомого військового майна
� 1. Назва об’єкта: нежитлові приміщення будівлі магазину № 185 за-

гальною площею 130,0 м2. Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Прилуки, 
в/м №12, буд. № 185. Орган управління: Міністерство оборони України. Балан-
соутримувач: Квартирно-експлуатаційний відділ, м. Чернігів. Статус майна: не-
рухоме військове майно.

Вартість майна згідно з незалежною оцінкою, здійсненою станом на 
15.06.2016, – 225 810,00 грн.

стартова орендна плата, розрахована відповідно до Методики розрахунку 
орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої по-
становою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 (зі змінами), за 
базовий місяць оренди – липень 2016 р. становить 1 500,88 грн (під магазин 
продовольчих товарів – 8%).

� 2. Назва об’єкта: нежитлові приміщення будівлі магазину №185 за-
гальною площею 240,79 м2. Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Прилуки, 
в/м № 12, буд. № 185. Орган управління: Міністерство оборони України. Балан-
соутримувач: Квартирно-експлуатаційний відділ, м. Чернігів. Статус майна: не-
рухоме військове майно.

Вартість майна згідно з незалежною оцінкою, здійсненою станом на 18.07.2016, – 
474 019,21 грн.

стартова орендна плата, розрахована відповідно до Методики розрахунку 
орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої по-
становою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 (зі змінами), 
за базовий місяць оренди – липень 2016 р. становить 5 919,31 грн (під роз-
міщення кафе – 15%).

� 3. Назва об’єкта: асфальтне покриття загальною площею 100,0 м2. 
Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Староказарменна дільниця, 2, в/м № 1. Ба-
лансоутримувач: Квартирно-експлуатаційний відділ, м. Чернігів. Статус майна: 
нерухоме військове майно.

Вартість майна згідно з незалежною оцінкою, здійсненою станом на 31.05.2016, – 
56 620,00 грн.

стартова орендна плата, розрахована відповідно до Методики розрахунку 
орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої поста-
новою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 (зі змінами), за ба-
зовий місяць оренди – липень 2016 р. становить 706,33 грн (під розміщення 
авто-газозаправного пункту – 15%).

� 4. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення одноповерхової 
будівлі кПП № 86 загальною площею 3,0 м2. Місцезнаходження: Чернігівська 
обл., смт Гончарівське, в/м № 4, буд. № 86. Орган управління: Міністерство обо-
рони України. Балансоутримувач: Квартирно-експлуатаційний відділ, м. Чернігів. 
Статус майна: нерухоме військове майно.

Вартість майна згідно з незалежною оцінкою, здійсненою станом на 15.06.2016, – 
4 080,58 грн.

стартова орендна плата, розрахована відповідно до Методики розрахунку 
орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої по-
становою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 (зі змінами), 
за базовий місяць оренди – червень 2016 р. становить 135,75 грн (під роз-
міщення банкомата та термінала самообслуговування – 40 %).

Основні умови проведення конкурсу:
найбільший розмір орендної плати порівняно зі стартовою, але не менший, 

ніж орендна плата, визначена відповідно до Методики розрахунку орендної пла-
ти для запропонованого виду діяльності; ефективне використання орендованого 
майна за цільовим призначенням відповідно до мети, вказаної у договорі оренди; 
заборона суборенди, приватизації та переходу права власності до третіх осіб; ви-
конання поточного та капітального ремонту за рахунок орендаря без компенсації 
витрат на їх здійснення; забезпечення орендарем протипожежної безпеки об’єкта 
оренди; дотримання належних умов експлуатації об’єкта оренди, запобігання його 
пошкодженню та псуванню; страхування протягом місяця з дати укладення дого-
вору орендованого майна на користь балансоутримувача на суму не меншу, ніж 
його вартість, визначена за незалежною оцінкою; укладення з балансоутримувачем 
орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на 
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг протягом 15 днів 
після укладення договору оренди; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної 
плати з урахуванням індексу інфляції; компенсація орендарем податку за землю 
під об’єктом оренди та за прилеглу територію; погодження з балансоутримувачем 
змін та доповнень до договору, його розірвання та продовження; компенсація пе-
реможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки майна та публікацію 
оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ; внесення 
завдатку в розмірі не меншому, ніж орендна плата за базовий місяць оренди, який 
вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди, протягом місяця після під-
писання договору оренди.

Термін оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонгацією відповідно 
до чинного законодавства.

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 орендо-
давцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної влас-
ності», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.03.2013 за № 346/22878, 
а саме:

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

б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: копiю документа, що посвiдчує 
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довiренiсть, видану 
представнику фiзичноi особи; посвідчену нотаріусом копію свідоцтва про реє-
страцію фізичноi особи як суб’єкта пiдприємницькоiї дiяльностi; витяг з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; декларацiю 
про доходи або завiрену в установленному порядку копiю звiту суб’єкта малого 
пiдприємництва – фiзичної особи – платника єдиного податку; в) для всіх учасни-
ків: техніко-економічне обґрунтування оренди – зобов’язання (пропозицiї) щодо 
виконання умов конкурсу та забезпечення виконання зобов’язання щодо сплати 
орендної плати (завдатку), додатковi пропозицii до договору оренди; повiдомлення 
про засоби зв’язку з учасником конкурсу.

Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс», 
запечатаному печаткою учасника конкурсу.

Заяви про оренду та пропозицiї до договору оренди, що вiдповiдають вимогам 
конкурсу, приймаються протягом 16 календарних днiв пiсля опублiкування інфор-
мації в газетi «Вiдомостi приватизації».

конкурс вiдбудеться через 20 календарних днiв пiсля опублiкування 
iнформацiї в газетi «вiдомостi приватизації» о 10.00 за адресою: 14007, 
м. Чернiгiв, вул. в. дрозда (любченка), 19, квартирно-експлуатацiйний 
вiддiл, м. Чернігів.

Додаткова інформація за тел./факсом: (04622) 5-30-27.


