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оголошення Про вивчення ПоПитУ
львівська обласТь

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкт дер-
жавної власності разом із земельною ділянкою:

окреме індивідуально визначене майно – трансформаторна підстанція 
за адресою: м. Львів, вул. Братів Міхновських, 32а. Майно у процесі приватизації не 
увійшло до статутного капіталу ВАТ «Львівгідромеханізація» (ліквідовано) та пере-
буває на зберіганні ПП «ЛьвівІнтерСервіс» згідно з договором зберігання № 15/6 
від 10.06.2015. Орієнтовна площа земельної ділянки – 0,0015 га.

Більш докладну інформацію щодо об’єкта можна отримати за тел. (032)  
261-62-14.

Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з 
дня опублікування цієї інформації за адресою: 79000, м. львів, вул. січових 
стрільців, 3, кімн. 5, регіональне відділення фдму по львівській області.

ЗаПоріЗька обласТь
інформація 

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

Назва об’єкта приватизації: нерухоме майно – гараж, літ. Б, площею 31,4 м2, 
нежилі приміщення загальною площею 178,7 м2 (літ. З, Д, Е, Е’): нежиле приміщення 
І площею 26,6 м2 (літ. З, Д, Е, Е’), нежиле приміщення ІІ площею 84,9 м2 (літ. З, Д, 
Е, Е’), нежиле приміщення ІІІ площею 56,5 м2 (літ. З, Д, Е, Е’), нежиле приміщення 
ІV площею 10,7 м2 (літ. З, Д, Е, Е’) (разом із земельною ділянкою). 

Місцезнаходження: м. Запоріжжя, просп. Соборний (стара назва просп. Ле-
ніна), 52.

Балансоутримувач: Громадська організація «Запорізькі обереги», адреса: 
м. Запоріжжя, вул. Троїцька, 29, ЄДРПОУ 36835692.

Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт приватизації розташований у дворі 
житлового будинку. Нерухоме майно перебуває в оренді до 05.07.2019. Гараж літ. 
Б – одноповерхова будівля, обладнана цегляною оглядовою ямою, рік будівни-
цтва не встановлено, технічний стан задовільний. Складається з двох приміщень, 
які мають окремі входи. Будівлі літ. З, Д, Е, Е’ – одноповерхові, рік будівництва не 
встановлено, технічний стан незадовільний.

Земельна ділянка розміром 0,0300 га, цільове призначення – для будівництва 
та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. 
Кадастровий номер земельної ділянки 2310100000:01:014:0208. Категорія земель: 
землі житлової та громадської забудови. Вид використання земельної ділянки: для 
розташування адміністративних будівель та гаража.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 336 105,00 грн, у 
тому числі: вартість земельної ділянки – 75 853,00 грн без урахування ПДВ; вар-
тість нерухомого майна – 260 252,00 грн без урахування ПДВ.

ПДВ об’єкта приватизації – 67 221,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 403 326,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації 

становить 40 332,60 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації:
сплатити ціну продажу за об’єкт приватизації протягом 30 календарних днів з 

моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта державної 
власності разом із земельною ділянкою; здійснити державну реєстрацію об’єкта 
приватизації в установленому законом порядку.

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

сотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації вносять-

ся на р/р № 37311049000444 в Державній казначейській службі України, м. Київ, 
МФО 820172, одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, 
ЄДРПОУ 20495280.

Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви про при-
ватизацію та грошові кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації 
вносяться на р/р № 37189005004385 в Головному управлінні Державної казна-
чейської служби України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 
168, МФО 813015, одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій об-
ласті, ЄДРПОУ 20495280.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні в електронній формі – 
19.09.2016.

аукціон в електронній формі буде проведено українською універсаль-
ною біржею 23.09.2016, 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 чис-
лі 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, із змінами. Заява на участь в аукціоні та фотокопії 
документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Укра-
їнської універсальної біржі на електронну адресу auk@uub.com.ua. Протягом двох 
календарних днів з дати реєстрації заяви учасник аукціону зобов’язаний надіслати 
на адресу Запорізької філії Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, 
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 в електронній формі прово-
диться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі 
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, із змінами.

Ознайомитись з об’єктом приватизації 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.

львівська обласТь
інформація 

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

Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля 
загальною площею 60,4 м2 (літ. «А-1»).

Адреса об’єкта: 81300, Львівська обл., м. Мостиська, вул. Промислова, 38.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля знаходиться на околиці населе-

ного пункту. Дата побудови – 1952 рік. Висота приміщень – 2,45 м, фундаменти 
бутові, стіни та перегородки цегляні, перекриття дерев’яне, покрівля – шифер, під-
лога дощата, прорізи (дверні) дерев’яні прості, оздоблення – штукатурка, просте 
пофарбування, мережа електрифікації – непридатна. Будівля не використовується 
більше 5 років, не опалюється.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 52 500,00 грн; ПДВ – 10 500,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 63 000,00 грн.

Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 6 300,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; 

питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору 
купівлі-продажу згідно з чинним законодавством; подальше відчуження покупцем 
об’єкта приватизації здійснювати після повної сплати ціни продажу за згодою дер-
жавного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 у ГУДКСУ 
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. 
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на 
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ 
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 15.09.2016 до 16.00.
аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «українська 

міжрегіональна спеціалізована» 19 вересня 2016 року. Час початку торгів – 
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.

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.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: http://uisce.com.ua, 
e-mail: office@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації за-
яви учасник аукціону зобов’язаний надіслати на адресу товарної біржі «Українська 
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) 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 підля-
гають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної 
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 
червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову ін-
формацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональ-
на спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а), тел. (044) 337-23-61, 
337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 
3-й поверх, кімн. 9, тел. (032)261-62-14).

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній  

формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля, 

літ. А-3, загальною площею 1 080,4 м2 разом із земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, просп. Шевченка, 3б.
Балансоутримувач: Відділ Держгеокадастру у м. Червонограді Львівської 

області, ЄДРПОУ 39873719. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., 
м. Червоноград, вул. С. Бандери, 4.

Відомості про об’єкт: будівля розташована в наближеній до центральної час-
тини міста Червонограда та перебуває в незадовільному стані, а саме: відсутня 
частина конструкції даху та покриття з металочерепиці, відсутні дверні та віконні 
заповнення, зруйновані всі інженерні комунікації (електрика, водопостачання, ка-
налізація, опалення та газопостачання), наявні сліди сирості та ураження грибком 
на стінах. Часткове руйнування цегляної кладки.

Площа земельної ділянки – 0,2006 га. Кадастровий номер земельної ділянки  
4611800000:02:008:0001. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування 
будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. Категорія земель: 
землі житлової та громадської забудови.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 3 171 673,00 грн, у тому числі: вартість бу-
дівлі – 2 017 300,00 грн, земельної ділянки – 1 154 373,00 грн.

ПДВ – 634 334,60 грн.
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 3 806 007,60 грн, у тому числі: вартість 

будівлі – 2 420 760,00 грн, земельної ділянки – 1 385 247,60 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 380 600,76 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець має право на зміну цільового призначення земельної ділянки відпо-

відно до чинного законодавства.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 

придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУД-
КСУ у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 
825014. Одержувач коштів – Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області, 
ЄДРПОУ 20823070.

Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на ра-
хунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – Регіональне 
відділення ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 15.09.2016 до 16.00.
аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «українська 

міжрегіональна спеціалізована» 19 вересня 2016 року. Час початку торгів – 
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.

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.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: http://uisce.com.ua, 
e-mail: office@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації за-
яви учасник аукціону зобов’язаний надіслати на адресу товарної біржі «Українська 
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) 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 підля-
гають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної 
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 
червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову ін-
формацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональ-
на спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а), тел. (044) 337-23-61, 
337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 
3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

харківська обласТь
інформація 

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

Назва об’єкта: нежитлова будівля електропідстанції ЗТП-275 загальною пло-
щею 63,1 м2.

Балансоутримувач: ТОВ «Богодухівський хлібозавод «АПІ-ПЛЮС».
Адреса об’єкта: 62103, Харківська обл., м. Богодухів, вул. Шевченка, 1.
Відомості про об’єкт: нежитлова одноповерхова будівля електропідстанції ЗТП-

275 (не експлуатується) літ. «А-1» загальною площею 63,1 м2, рік побудови – 1999.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 25 920,00 грн. 

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

конкурСи з  віДбору розробників Документації із землеуСтрою

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

проДаж об’єктів групи Д

львівська обласТь
інформація 

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

Назва об’єкта незавершеного будівництва: житловий будинок.
Місцезнаходження: вул. Наливайка, 43, смт Верхнє Синьовидне, Сколівський 

р-н, Львівська обл.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: триповерхова будівля 

з підвалом в периферійній частині смт Верхнє Синьовидне. Відстань до основної 
магістралі – 0,3 км. Загальна площа – 245,2 м2. Висота приміщень 1-го та 3-го 
поверхів – 2,60 м, 2-го поверху – 2,58 м, підвалу – 2,5 м. Фундаменти – частково 
стрічкові бетонні та бетонні блоки, стіни та перегородки цегляні, не поштукатурені, 
заповнення дверних та віконних прорізів відсутнє. Дах шатровий покритий азбес-
тоцементними листами по дерев’яній обрешітці. Покрівля місцями зруйнована. За-
гальний фізичний стан об’єкта задовільний, з підвітреної сторони спостерігаються 
поодинокі тріщини в кладці, часткове вивітрювання розчину зі швів, окремі відколи 
та незначне розшарування окремих цеглин (внаслідок вітрової ерозії під дією по-
годніх умов). Упала зовнішня цегляна перегородка розміром 3 х 3 м. Зовнішні та 
внутрішні комунікації тепло-, електро-, водопостачання та каналізація відсутні.

Рівень будівельної готовності: 33%.
Земельна ділянка: 800 м2, кадастровий номер: 4624555300:01:001:0214.
Ціна об’єкта без ПДВ – 316 957,00 грн, ПДВ– 63 391,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 380 348,40 грн.
Грошові кошти в розмірі 38 034,84 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840, одер-
жувач коштів – Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070; 
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.

З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Наливайка, 43, смт Верхнє 
Синьовидне, Сколівський р-н, Львівська обл.

Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва:
завершення будівництва протягом 5 років без збереження первісного призна-

чення об’єкта; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього 
природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію 
об’єкта; питання землекористування покупець вирішує самостійно з органами міс-
цевого самоврядування відповідно до чинного законодавства; подальше відчужен-
ня об’єкта незавершеного будівництва можливе лише за умови збереження для 
нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за 
згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; 
протягом одного року з моменту підписання акта приймання-передачі підготувати 
документи та здійснити відповідні дії щодо переоформлення права забудовника 
на об’єкт приватизації; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту 
завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки вико-
нання умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, 
відомості, документи тощо про виконання умов договору.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, 
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу 
участь у цьому аукціоні.

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

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахун-
ку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок 
№ 37180500900001, одержувач коштів – Регіональне відділення ФДМУ по Львів-
ській області, ЄДРПОУ 20823070; Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, 
МФО 825014.

У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.

аукціон в електронній формі буде проведено 19 вересня 2016 року філі-
єю «львівський аукціонний центр» ПаТ дак «національна мережа аукціонних 
центрів» (електронна адреса: Filia.lac.nmac@ukr.net). Час початку аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 14.00.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 15 вересня 2016 р. до 
18.00 включно.

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

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасник аукціону 
зобов’язаний надіслати на адресу Філії «Львівський аукціонний центр»: вул. Саха-
рова, 46а, м. Львів, 79012 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, затверджено-
го наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).

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

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 21 600,00 грн, ПДВ – 4 320,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Надавати Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області необхід-

ні 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 приватиза-
ції до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після 
повної сплати за об’єкт приватизації за погодженням з Регіональним відділенням 
ФДМУ по Харківській 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 при-

дбаний об’єкт приватизації вносяться Регіональному відділенню ФДМУ по Хар-
ківській області на р/р №37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 
851011, ЄДРПОУ 23148337, одержувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по 
Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 2 592,00 грн, що становить 10 відсотків від початкової 
ціни об’єкта приватизації, перераховуються Регіональному відділенню ФДМУ по 
Харківській області на р/р №37310053001203 в ДКСУ у Харківській області, МФО 
820172, ЄДРПОУ 23148337, одержувач коштів: Регіональне відділення 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 ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних 
центрів» (веб-сайт nmac.net.ua.) і на електронну адресу dak.nmac@gmail.com. Про-
тягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасник аукціону зобов’язаний 
надіслати на адресу ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (02660, 
Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох при-
мірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, 
а також докази надсилання цих документів.

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 ПаТ дак «національна ме-
режа аукціонних центрів» 23 вересня 2016 року, час внесення цінових пропо-
зицій (початок аукціону) – 9.00, час закінчення внесення цінових пропозицій 
(закінчення аукціону) – 11.00.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 19 вересня 2016 року. Озна-
йомитися 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 ПАТ ДАК «Національна мережа аук-
ціонних центрів» (02660, м. Київ, вул. Євгена Свестюка, 15, тел. (044) 541-15-74) та 
в Регіональному відділенні ФДМУ по Харківській області (м. Харків, вул. Гуданова, 
18, 3-й поверх, кімн. 304, тел. (057) 704-07-36).

інформація 
про продаж на аукціоні в електронній формі  

об’єкта державної власності групи а
Назва об’єкта: нежитлова будівля газорозподільного пункту загальною пло-

щею 34,1 м2.
Балансоутримувач: ТОВ «Богодухівський хлібозавод «АПІ-ПЛЮС».
Адреса об’єкта: 62103, Харківська обл., м. Богодухів, вул. Шевченка, 1.
Відомості про об’єкт: нежитлова одноповерхова будівля газорозподільного пунк-

ту (не експлуатується) літ. «А-1» загальною площею 34,1 м2, рік побудови – 1999.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 14 040,00 грн. 

Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 11 700,00 грн, ПДВ – 2 340,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Надавати Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області необхід-

ні 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 приватиза-
ції до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після 
повної сплати за об’єкт приватизації за погодженням з Регіональним відділенням 
ФДМУ по Харківській 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 при-

дбаний об’єкт приватизації вносяться Регіональному відділенню ФДМУ по Хар-
ківській області на р/р №37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 
851011, ЄДРПОУ 23148337, одержувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по 
Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 1 404,00 грн, що становить 10 відсотків від початкової 
ціни об’єкта приватизації, перераховуються Регіональному відділенню ФДМУ по 
Харківській області на р/р №37310053001203 в ДКСУ у Харківській області, МФО 
820172, ЄДРПОУ 23148337, одержувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по 
Харківській області.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від-
сотка) від початкової ціни 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 ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних 
центрів» (веб-сайт nmac.net.ua.) і на електронну адресу dak.nmac@gmail.com. Про-
тягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасник аукціону зобов’язаний 
надіслати на адресу ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (02660, 
Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох при-
мірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, 
а також докази надсилання цих документів.

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 ПаТ дак «національна 
мережа аукціонних центрів» 23 вересня 2016 року, час внесення цінових 
пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових 
пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 19 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 ПАТ ДАК «Національна мережа аук-

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

хмельницька обласТь
інформація 

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

Назва об’єкта: будівля пожежного сараю площею 36,6 м2, яка під час прива-
тизації не увійшла до статутного капіталу ТОВ «Чорноострівське хлібоприймальне 
підприємство».

Місцезнаходження: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Мар’янівка, 
вул. Вокзальна, 1.

Балансоутримувач: ТОВ «Чорноострівське хлібоприймальне підприємство», 
ЄДРПОУ 03343746.

Відомості про об’єкт: будівля пожежного сараю площею 36,6 м2 розташована 
на території ТОВ «Чорноострівське хлібоприймальне підприємство» у глибині за-
будови, на відстані понад 500 м від прохідної підприємства. Територія огородже-
на, охороняється. Будівля цегляна, ІІ групи капітальності. Рік будівництва – 1961. 
Інженерні мережі відсутні. Технічний стан будівлі задовільний.

Земельна ділянка окремо не виділена. Об’єкт розташований на земельній ді-
лянці, яка перебуває в оренді згідно з договором оренди (до 2022 року).

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 18 700,00 грн, 
ПДВ – 3 740,00 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 22 440,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта приватизації визначає по-

купець; засоби платежу – грошові кошти; право володіння, користування і розпо-
рядження об’єктом приватизації переходить до покупця після сплати в повному 
обсязі ціни продажу об’єкта приватизації.

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

аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «укра-
їнська міжрегіональна спеціалізована» 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 числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Українська міжрегіональна 
спеціалізована» на електронну адресу www.uisce.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасник аукціону 
зобов’язаний надіслати на адресу Товарної біржі «Українська міжрегіональна спе-
ціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) 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 № 400/2840 (зі змінами).

Кінцевий термін приймання заяви на участь у аукціоні – 12.09.2016.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахун-

ку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на р/р № 37189500900001 
в ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152, одер-
жувач – Регіональне відділення ФДМУ по Хмельницькій області.

Сума грошових коштів в розмірі 2 244,00 грн, що становить 10 % від початко-
вої ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцем на р/р 37314021016420 
в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – Регіональне 
відділення ФДМУ по Хмельницькій області.

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

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його 
розташування. Додаткову інформацію можна отримати у робочі дні в РВ ФДМУ по 
Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. (0382) 
72-09-40, час роботи – з 8.00 до 17.00, крім вихідних.

дніПроПеТровська обласТь
в інформації, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 17.08.2016 № 

66 (982) на стор. 2 в розділі «Продаж об’єктів групи А» по Дніпропетровській області, 
щодо об’єкта державної власності – державного майна розброньованої автомо-
більної колони у складі: будівля складу ПАРМ (літ. Л-1) площею 368,9 м2; автобус 
IКАРУС  №49-97 ЯАА; автобус IКАРУС №49-98 ЯАА; автобус ТОР 42091 №45-86 ЯАА, 
за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Філософська, 39, дату проведення аукціону 
замість: «09 серпня 2016 року» слід читати: «09 вересня 2016 року». 

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

жиТомирська обласТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 13,4 м2 будівлі від-

ділення зв’язку (літ. а-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., 
Радомишльський р-н, с. Вишевичі, вул. Леніна, 8. Балансоутримувач: Житомирська 
дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення спеціальної вартості для розрахунку орендної плати з 
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2016. Замовник оцінки – РВ 
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Калініченко А. П.
� Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення площею 94,65 м2 відділення 

зв’язку (літ. а). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Гоголівська, 
15. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, 
вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 
31.08.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт 
з оцінки – ФОП Севастьянов Є.Г.
� Об’єкт оцінки № 3: нежитлове приміщення площею 17,8 м2 на 7-му по-

версі адміністративної будівлі (літ. а). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Жи-

одеська обласТь
інформація 

рв фдму по одеській області про оголошення конкурсу з відбору 
виконавців робіт із землеустрою з метою продажу об’єкта  

приватизації разом із земельною ділянкою
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле-

устрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (роз-
роблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, визначення 
та закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками 
встановленого зразка; погодження меж земельної ділянки з суміжними землевлас-
никами та землекористувачами; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у 
державному земельному кадастрі, присвоєння кадастрового номера та внесення 
відомостей до національної кадастрової системи, у т. ч. перевірка файла обміну 
даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного 
файла); погодження та затвердження проекту із землеустрою у встановленому 
порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації із 
землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру; підготовка інших ма-
теріалів та документів, що необхідні для продажу земельної ділянки).

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт – 
будівля колишньої їдальні загальною площею 588,9 м2, що знаходиться 
за адресою: 65031, м. Одеса, вул. Плієва, 1.

орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0840 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2016 

№ 1515 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що під-
лягають приватизації».

томир, вул. Я. Гамарника, 6а. Балансоутримувач: Головне управління статистики у 
Житомирській області (м. Житомир, вул. Я. Гамарника, 6а). Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою 
укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ 
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Овсеюкова А. М.
� Об’єкт оцінки № 4: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 в 

відділенні поштового зв’язку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, 
вул. Гоголівська, 15. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» 
(м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Дата оцінки: 31.08.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській 
області; платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «ПриватБанк».
� Об’єкт оцінки № 5: нежитлова будівля (учбовий корпус) площею 490,2 м2. 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, 
вул. Ушакова, 40. Балансоутримувач: Новоград-Волинська районна державна ад-
міністрація (Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 16). Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку оренд-
ної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2016. Замовник 
оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Управління праці 
та соціального захисту населення Новоград-Волинської міської ради.
� Об’єкт оцінки № 6: частина нежитлового приміщення холу площею 4,0 м2 

навчального корпусу № 4. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Ве-

Перелік документів, які необхідно одержати в результаті проведення робіт із 
землеустрою: документ, що підтверджує встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками; проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки; витяг з Державного земельного кадастру про 
присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; позитивний висновок дер-
жавної експертизи документації із землеустрою; документація із землеустрою, 
погоджена та затверджена у встановленому порядку; інші матеріали та документи, 
необхідні для продажу земельної ділянки.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Одеській 
області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім пошто-
вих реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із земле-
устрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий за-
печатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору виконавців робіт із 
землеустрою, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відпо-
відно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із зем-
леустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами); 
копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі 
фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби 
і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки 

лика Бердичівська, 40. Балансоутримувач: Житомирський державний університет ім. 
І. Франка (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40). Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по 
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Дермановський С. Т.
� Об’єкт оцінки № 7: нежитлова будівля «їдальня для співробітників» пло-

щею 256,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростень, 
вул. Білокоровицьке шосе, 11. Балансоутримувач: Коростенська виправна коло-
нія Управління Державної пенітенціарної служби України в Житомирській області 
(№ 71) (Житомирська обл., м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 4). Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку оренд-
ної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2016. Замовник 
оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Підприємство 
профспілки «Торговий дім Коростенської виправної колонії (№ 71)».

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).

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

про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – 
юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендентів 
вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із земле- 
устрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявнос-
ті); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено 
вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік 
вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які 
будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на оброблення 
персональних даних (додаток 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців 
робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі 
змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі 
з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має 
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на до-
дану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт із землеустрою, 
а також строк виконання робіт, зазначений в календарних днях.

конкурс відбудеться 22.09.2016 об 11.00 у рв фдму по одеській області 
за адресою: м. одеса, вул. велика арнаутська,15, 11-й поверх, каб. 1110.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіонального відділен-
ня ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11-й 
поверх, каб. 1113, час приймання вхідної документації з 9.00 до 16.00, п’ятниця з 
9.00 до 15.00). Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати про-
ведення конкурсу. Останній день приймання заяв – 14.09.2016. Телефони для до-
відок: (048) 728-72-62, 731-50-36.
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Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додат-
ках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання 
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претен-
дента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 максимальна ціна 
послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання 
переможця при оцінці 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), становить 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.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожно-

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

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

ЗаПоріЗька обласТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 1 (у скла-

ді приміщення № 2) першого поверху корпусу укрупнених дослідних уста-
новок (літ. ж) загальною площею 33,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Запоріжжя, вул. Теплична, 14. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП «Державний науково-дослідний та 
проектний інститут титану». Платник робіт з оцінки: ПП «ВІЗА-СЕРВІС». Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016. Контактні телефони: відділ 
оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). 
Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. 
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
� 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщен-

ня № 7 першого поверху будівлі (літ. а) (у складі приміщення № 3 площею 
14,5 м2 та частини приміщення № 1 площею 2,35 м2) загальною площею по 
внутрішньому обміру 16,85 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, 
вул. Перемоги, 62. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору орен-
ди. Балансоутримувач майна: ТОВ «Маса Груп». Платник робіт з оцінки: ТОВ «Маса 
Груп». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016. Контактні 
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

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

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють 
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону 
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Украї-
ні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напря-
мами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту 
оцінки. Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту 
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта 
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфіка-
ційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

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

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифі-
ката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікацій-
них документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до 
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, перед-
бачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформа-
ція про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного 
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду 
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки май-
на та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну 
пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має 
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з 
виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не по-
винен перевищувати 5 календарних днів.

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

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

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

тального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 
№ 9) до 02.09.2016 (включно).

конкурс відбудеться у рв фдму по Запорізькій області 08.09.2016  
о 10.00 за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

івано-франківська обласТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Приміщення загальною площею 41,95 м2 адмінбудівлі, що обліковується 

на балансі Головного управління статистики в Івано-Франківській області, за адресою: 
Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Грушевського,18. Запланована дата оцін-
ки: 31.08.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по 
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ПАТ «Укртелеком».
� 2. Частина приміщення загальною площею 46,9 м2, а саме: кімн. 44 – 

26,9 м2, кімн. 45 – 8,7 м2, кімн. 46 – 1,9 м2, кімн. 47 – 2,2 м2, кімн. 48 – 7,2 м2 
на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі 
Долинського районного центру зайнятості, за адресою: Івано-Франківська обл., 
м. Долина, просп. Незалежності, 3. Запланована дата оцінки: 31.08.2016. Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для 
продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській 
області. Платник оцінки – ФОП Боєчко О. Ю.
� 3. Частина приміщення загальною площею 45,2 м2, а саме: кімн. 19 – 

7,3 м2, кімн. 20 – 5,0 м2, кімн. 21 – 17,6 м2, кімн. 22 – 5,2 м2, кімн. 23 – 3,3 м2, 
кімн. 24 – 6,8 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що облікову-
ється на балансі Долинського районного центру зайнятості, за адресою: Івано-
Франківська обл., м. Долина, просп. Незалежності, 3. Запланована дата оцінки: 
31.08.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ 
по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Кравчик О. А.
� 4. будівля котельні загальною площею 87,8 м2 (літ. г згідно з експлі-

кацією до плану поверхів), що обліковується на балансі Вищого професійного 
училища № 14 м. Коломиї, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. І. 
Мазепи, 224а. Запланована дата оцінки: 31.08.2016. Мета проведення незалеж-
ної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення догово-
ру оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник 
оцінки – ТОВ «Концерн «Біопаливо».
� 5. Частина приміщень гаражів загальною площею 63,5 м2, а саме: прим. 

№ 1 – 26,4 м2, прим. № 11 – 37,1 м2 (літ. г згідно з експлікацією до плану повер-
хів), що обліковуються на балансі Державного навчального закладу «Коломийський 
професійний ліцей сфери послуг», за адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия,  
вул. Б. Хмельницького, 88. Запланована дата оцінки: 31.08.2016. Мета проведення 
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення 
договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. 
Платник оцінки – ТОВ «Концерн «Біопаливо».
� 6. гідротехнічні споруди 42 ставів та водоподаючий канал загальною 

площею 217,7 га, що обліковуються на балансі державного підприємства «Укрри-
ба», за адресою: Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Бабин Середній. Запла-
нована дата оцінки: 31.08.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – 
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ПрАТ «Бабин-Риба».
�  7. гідротехнічні споруди 82 ставів загальною площею 438,03 га, 

що обліковуються на балансі державного підприємства «Укрриба», за адресою: 
Івано-Франківська обл., Галицький р-н, на території смт Більшівці, с. Нараївка, 
с. Кукільники, с. Медухів та с. Дитятин. Запланована дата оцінки: 31.08.2016. Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для 
укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській 
області. Платник оцінки – ПрАТ «Більшівці-Риба».

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

куляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг 
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо 
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з 
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (від-

повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).

Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатися 
конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати: для 
об’єктів нерухомого майна, зокрема декількох об’єктів нерухомого майна, що є 
одним об’єктом оцінки, – 1 725,40 грн; для окремо розташованої будівлі – 1 849,90 
грн; для гідротехнічних споруд – 3 200,00 грн.

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

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

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

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

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

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

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

конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї 
інформації о 10.00 у приміщенні рв фдму по івано-франківській області 
за адресою: м. івано-франківськ, вул. василіянок, 48, каб. 315, телефон 
для довідок 55-31-39.

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

київська обласТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

№ 
з/п

Назва об’єкта

Да
та

 о
ці

нк
и

Ви
д 

ва
рт

ос
ті Платник Замовник

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Приміщення № 36, 38 – 47 площею 94,5 м2 на 1-му 

поверсі готелю «Бориспіль» (інв. № 2004) за адресою: 
Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

31
.0

7.
16

Ри
нк

ов
а

ТОВ «Кребо Інтер-
нешнл»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

2 Нежитловий будинок площею 1 190,26 м2 за адресою: 
Київська обл., Іванківський р-н, м. Чорнобиль, вул. Богдана 
Хмельницького, 1а, що перебуває на балансі Державного 
спеціалізованого підприємства «Чорнобильський спец-
комбінат»

31
.0

8.
16

Ри
нк

ов
а

ТОВ «Ректан» РВ ФДМУ 
по Київській 
області

3 Нежитлове приміщення площею 14,4 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Тетіїв, вул. Цвіткова, 6, що перебуває на 
балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта» 31

.0
8.

16
Ри

нк
ов

а ФОП Темченко Н. І. РВ ФДМУ 
по Київській 
області

4 Нежитлове приміщення площею 32,1 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 32а, 
що перебуває на балансі Київської обласної дирекції 
УДППЗ «Укрпошта» 31

.0
8.

16
Ри

нк
ов

а ППФ «Гренада» РВ ФДМУ 
по Київській 
області

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
5 Приміщення № 7 площею 3,6 м2 на 1-му поверсі пасажир-

ського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Борис-
піль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебу-
вають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 31

.0
8.

16
Сп

ец
іал

ьн
а ТОВ «Гюнсел» або 

ТОВ «МІК ФІНАНС» 
або ФОП Басецкий 
Євген Юрійович

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

6 Нежитлове приміщення площею 2 733,3 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 52/4, 
що перебуває на балансі Державного вищого навчального 
закладу «Білоцерківський механіко-енергетичний технікум»

31
.0

8.
16

Ри
нк

ов
а

Комунальний заклад 
Київської обласної 
ради «Київський 
обласний ліцей-
інтернат фізичної 
культури і спорту»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

7 Нежитлове приміщення (інв. № 00103350) площею 
218,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Переяслав-
Хмельницький, просп. Червоноармійців, 2, що перебуває 
на балансі ДП «Виробниче об’єднання «Київприлад» 31

.0
8.

16
Ри

нк
ов

а ТОВ «Костал 
Україна»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

8 Приміщення № 82, № 83 площею 80,4 м2 на 3-му поверсі 
будівлі лабораторного корпусу АТБ (інв. № 47526) за адре-
сою: Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт та перебувають 
на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 31

.0
8.

16
Сп

ец
іа

ль
на ТОВ «Авіакомпанія 

«Азур Ейр Україна»
РВ ФДМУ 
по Київській 
області

9 Нежитлове приміщення загальною площею 17,1 м2, а 
саме: нежитлове приміщення площею 9,0 м2 та нежитло-
ве приміщення площею 8,1 м2 адміністративної будівлі 
(інв. № 1) за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, 2-й 
Замковий провулок, 10а, що перебуває на балансі Біло-
церківського філіалу Державного науково-дослідного та 
проектно-вишукувального інституту «НДІПРОЕКТРЕКОН-
СТРУКЦІЯ»

31
.0

8.
16

Ри
нк

ов
а

ФоП Хруслова На-
талія Василівна

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

10 Частина нежитлового приміщення площею 16,5 м2 адмін-
будівлі управління за адресою: Київська обл., м. Бровари, 
вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 6, що перебуває на балансі 
Бортницького міжрайонного управління водного господар-
ства ім. Гаркуші М. А. 
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ФОП Корчинський 
Віктор Іванович

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 ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – По-
ложення), складається з:

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

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

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

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному 
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, 
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу 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 15.09.2016 об 11.00 за адресою: м. київ, вул. с. Пет-
люри, 15 (рв фдму по київській області), телефон для довідок 200-25-36.

луганська обласТь
інформація 

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

залучені до проведення оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення (кімн. 211) 

на другому поверсі п’ятиповерхової будівлі навчально-виробничого кор-
пусу площею 36,6 м2 (інв. № 10320001). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 17. Балансоутримувач: 
ДНЗ «Сєвєродонецьке ВПУ». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.07.2016. Платник: ДП «Луганський науково-дослідний та про-
ектний інститут землеустрою».
� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 

16,4 м2 на другому поверсі двоповерхової будівлі центрального відділення 
поштового зв’язку новопсков-3 центру поштового зв’язку № 7 (м. старо-
більськ) луганської дирекції удППЗ «укрпошта» (інв. № 6753). Місцезнахо-

дження об’єкта оцінки: Луганська обл., смт Новопсков, вул. Українська, 53. Балан-
соутримувач: Луганська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення рин-
кової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016. Платник: ФОП Степанов Д. М.
� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення (кімн. 214) 

площею 17,9 м2 на другому поверсі нежитлової будівлі (інв. № 10310004). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. В. Сосю-
ри, 275. Балансоутримувач: Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапора 
гірничий технікум. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для 
укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.07.2016. Платник: ПП «Вектор-АС».

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

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

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

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

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має 
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних 
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів 
нерухомого майна – не більше 5 днів).

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

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 максимальна ціна 
надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час об-
рання переможця, визначена за результатами аналізу цін, що склалися у І квар-
талі 2016 року в Україні, становить: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька 
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщен-
ня), – 1 725,40 грн.

конкурс відбудеться 6 вересня 2016 р. о 10.00 в рв фдму по луган-
ській області за адресою: 93404, луганська обл., м. сєверодонецьк, бульв. 
дружби народів, 32а.

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

Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

львівська обласТь
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 306, № 307 загаль-

ною площею 15,2 м2 на 6-му поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач: Філія «Львівський проектний 
інститут» ДП МОУ «Центральний проектний інститут». Мета проведення незалеж-
ної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ 
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з 
оцінки – ФОП Спас Ростислав Ігорович.
� 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 

1,0 м2 на першому поверсі будівлі під літ. «б-3» – новий аеровокзал. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: 
ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького». Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати 
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-
04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: 
lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині 
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудин-
кової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 
168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ПАТ «Державний ощадний банк України».
� 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 50, 1 за-

гальною площею 110,3 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пулюя, 30. Балансоутримувач: ВСП Технічний коледж 
НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вар-
тості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). 
Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної 
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуван-
ням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної 
ділянки: м. Львів, вул. Пулюя, 30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка май-
на): 31.08.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ОПТЕХ».
� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 12,2 м2 в будин-

ку вантажної дільниці митного поста «рава-руська». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Рата, вул. Гребінська, 28. Балансоутри-
мувач: Державна фіскальна служба України та перебуває в оперативному управлінні 
(користуванні) Львівської митниці ДФС. Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного 
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір 
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди 
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування 
земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Рата, вул. Гребінська, 28. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовно). Платник 
робіт з оцінки – Дочірнє підприємство «ВІП БІЗНЕС плюс» ПП «ВІП БІЗНЕС».

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

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

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

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

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

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

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

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

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’єкта державної власності – об’єкта приватизації
� Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс – інститут післяди-

пломної освіти спеціалістів морського і річкового транспорту. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Інститут післядипломної освіти спеціалістів 
морського і річкового транспорту. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
вул. Канатна, 42. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аук-
ціоні. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-36. Факс замовника конкурсу 
(048) 731-50-28. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. 
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні 
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: Код КВЕД 85.42 Вища 
освіта. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні за-
соби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові ін-
вестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 3 група – 4 об’єкти; 
4 група – 81 об’єкт; 6 група – 274 об’єкти; 9 група – 2 об’єкти; 10 група – бібліо-
течний фонд. Первісна вартість основних засобів станом на 30.06.2016 – 3 044,30 
тис. грн. Балансова (залишкова) вартість об’єкта (основні засоби) станом на 
30.06.2016 – 1 591,80 тис. грн. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі 
оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових 
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. 
Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділян-
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ки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земель-
ної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016. Інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 15).

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

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

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її 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 12.09.2016. 
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 16.09.2016 о 15.00 у рв фдму по одеській області 
(65012, м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, кімн. 503). Телефон для до-
відок (048) 731-50-39.

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

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

об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є 
одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, 
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40 
грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та споруд –  
3 200,00 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 площею 106,5 м2 (розмі-
щення їдальні). Місцезнаходження об’єкта: вул. Європейська, 155, м. Полтава. 
Балансоутримувач: Державна податкова інспекція у м. Полтаві Головного управ-
ління державної фіскальної служби у Полтавській області. 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 необхіднос-
ті – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по 
Полтавській області. Платник виконаних робіт: Підприємство профспілки «Елата» 
Полтавської обласної організації Всеукраїнської професійної спілки працівників 
державних органів доходів і зборів.
� 2. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення ангара № 1 пло-

щею 98,9 м2 (розміщення обладнання котельні). Місцезнаходження об’єкта: 
вул. Шевченка, 23, м. Полтава. Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська медична 
стоматологічна академія». 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: ТОВ «Мінеком».

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

заяву на 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. В своїх конкурсних 
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у 
тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеною ФДМУ, регіональне 
відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна, що склалася 
у І кварталі 2016 року за групами об’єктів:

об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є 
одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, 
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40 
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 23.09.2016 включно.

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться у рв 
фдму по Полтавській області 29.09.2016 о 10.00 за адресою: вул. небесної 
сотні (вул. леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. робоча 
група перебуває за адресою: вул. небесної сотні (вул. леніна), 1/23, м. Пол-
тава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

рівненська обласТь
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: бетонна площадка площею 70,0 м2. Наймену-

вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Квасилівський професійний ліцей. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., смт Квасилів, вул. Молодіжна, 30. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника 
конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника 
конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, 
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Енергозбереження Рівне». Кіль-
кість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно 
з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій становить 30 000,00 
грн. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування 
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: 
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.
� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення адміністративної будівлі 

площею 11,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління 
поліції охорони в Рівненській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівнен-
ська обл., м. Березне, вул. Андріївська, 15/1. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ 
оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна 
адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ 
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт 
з оцінки: ФОП Гузик Василь Іванович. Кількість об’єктів необоротних активів (не-
матеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвести-
цій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за 
групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: ін-
формація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. 
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим 
земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ді-
лянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.
� 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на 1-му по-

версі будівлі гуртожитку № 1 площею 3,0 м2. Найменування балансоутриму-
вача об’єкта оцінки: Рівненський державний аграрний коледж. Місцезнаходження 

об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Дубенська, 35. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ 
оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна 
адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ 
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з 
оцінки: ПАТ КБ «Приватбанк». 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 
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних за-
собів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація від-
сутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призна-
чення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: 
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація 
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.
� 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого 

поверху адмінбудівлі, рєєстровий номер 03118363.1.еяТдгу252, площею 
17,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія «Рівнеавтотранс-
сервіс» УДП «Укрінтеравтосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, 
вул. Кіквідзе, 34. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. 
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). 
Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: 
pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області 
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Єгорова Людмила 
Вікторівна. 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 приміщення. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: ін-
формація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце 
розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення зе-
мельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інфор-
мація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.
� 5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору третього поверху 

навчального корпусу № 2 площею 3,0 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Рівненський державний гуманітарний університет. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Остафова, 31. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ 
оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна 
адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ 
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з 
оцінки: ФОП Бунечко Олег Володимирович. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвести-
цій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за 
групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: ін-
формація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня 
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим 
земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ді-
лянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.
� 6. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення навчального корпусу, реє-

стровий номер 22554101.3ЧедхбЧоо5, площею 13,6 м2. Найменування ба-
лансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет «Острозька академія». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замов-
ника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замов-
ника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, 
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Галецька Тетяна Іванівна. Кіль-
кість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно 
з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залиш-
кова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація від-
сутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування 
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: 
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.
� 7. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення господарчого корпусу, ре-

єстровий номер 22554101.3ЧедхбЧо14, площею 9,7 м2. Найменування ба-
лансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет «Острозька академія».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної пла-
ти з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника 
конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника 
конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. 
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПАТ КБ «Приватбанк». Кількість об’єктів необорот-
них активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капіталь-
них інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються 
окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: 
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. 
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим зе-
мельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 
інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.

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

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

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

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

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

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

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

конкурс відбудеться 9 вересня 2016 року о 9.00 в рв фдму по рівнен-
ській області за адресою: 33028, м. рівне, вул. 16 липня, 77.

Документи на участь у конкурсі приймаються до 05.09.2016 (включно) до 17.00 
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

ТерноПільська обласТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина площадки для розміщення контейнера 

площею 25,6 м2 та одне антено-місце (частина зовнішньої площі металевої 
димохідної труби котельні для розміщення антенно-фідерних пристроїв на 
висоті 30,5 м від поверхні землі площею 15,4 м2 та частини поверхні димової 
труби, до якої прикріплені сходинки, площею 5,0 м2 для спільного корис-
тування), що перебувають на балансі Державного навчального закладу «Скалат-
ський професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Леся Курбаса, 
30, м. Скалат, Підволочиський р-н, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, від-
діл з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління 
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. 
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника кон-
курсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській 
області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Київстар». Балансова залишкова вартість 
об’єкта оцінки станом на 01.07.2016: 0,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна): 31.08.2016.
� 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 0,5 м2 для розміщення 

телекомунікаційного обладнання та 0,93 м2 для кабельроста (0,76 м2 по зо-
внішній стіні, 0,01 м2 переходу та 0,16 м2 по внутрішній стіні) навчального 
корпусу № 1 ТнТу ім. і. Пулюя, що перебувають на балансі Тернопільського на-
ціонального технічного університету ім. І. Пулюя. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 

вул. Руська, 56, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин 
(0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави 
та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 
52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник 
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Те-
лесвіт». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.07.2016: 183,74 
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.
� 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення підвалу (літ. 

«а») у побутовому корпусі загальною площею 29,7 м2, що перебуває на ба-
лансі Державного навчального закладу «Почаївське вище професійне училище». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Кременецька, 31, м. Почаїв, Кременецький 
р-н, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин 
(0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави 
та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 
52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник 
робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області. Платник 
робіт з оцінки: ФОП Пасічник Олександр Іванович. Балансова залишкова вартість 
об’єкта оцінки станом на 01.07.2016: 700,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна): 31.07.2016.
� 4. Назва об’єкта оцінки: частина площадки для розміщення контей-

нера площею 25,2 м2 та одне антено-місце (частина зовнішньої поверхні 
металево-димохідної труби котельні для розміщення антенно-фідерних 
пристроїв на висоті 28,8 м від поверхні землі площею 15,3 м2 частини по-
верхні димової труби, до якої прикріплені сходинки, площею 4,65 м2 для 
спільного користування), що перебувають на балансі Хоростківського профе-
сійного сільськогосподарського ліцею. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. 
Князя Володимира, 21а, м. Хоростків, Гусятинський р-н, Тернопільська обл. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної 
плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0352) 
52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, 
управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 
25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тер-
нопільській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Київстар». Балансова залишкова 
вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2016: 167 976,00 грн. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.
� 5. Назва об’єкта оцінки: частина зовнішньої поверхні залізобетонного 

стовпа вежі антенного зв’язку для розміщення антенно-фідерних пристроїв 
на висоті 22 м від поверхні землі площею 14,3 м2 та частина поверхні залі-
зобетонного стовпа вежі антенного зв’язку, до якої прикріплені сходинки, 
площею 7,5 м2 для спільного користування, що перебувають на балансі Відділу 
агропромислового розвитку Лановецької районної державної адміністрації. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 20, м. Ланівці, Лановецький р-н, 
Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна 
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-
36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки 
державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. 
Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з 
оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Київстар». 
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2016: 0,00 грн. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.
� 6. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого та другого поверхів будівлі 

«рідна школа» поз. (1-5)–(1-9); (1-12)–(1-38) площею 791,7 м2 та частки при-
міщень спільного користування 1-го поверху поз. (1-1) – (1-4); (1-10) площею 
76,9 м2, пам’ятки архітектури місцевого значення 1885 року, охоронний номер 
78, що перебувають на балансі Державного історико-архітектурного заповідника 
у м. Бережани. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 1, м. Бережани, 
Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна 
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-
36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки 
державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. 
Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцін-
ки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Бережанська загаль-
ноосвітня школа І-ІІ ступенів № 2 Бережанської міської ради Тернопільської області. 
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.06.2016: 276 060,00 грн. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.
� 7. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи д – незавер-

шене будівництво – 90-квартирний житловий будинок разом із земельною 
ділянкою, що перебуває на балансі Управління капітального будівництва Тер-
нопільської обласної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
вул. Сонячна, 26, м. Монастириська, Тернопільська обл., 48300. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою приватизації шляхом прода-
жу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ приватизації, 
управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 
25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тер-
нопільській області. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. 
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 09.04.2014: 45 000,00 грн. 
Кількість земельних ділянок: 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,50 га. Місце роз-
ташування земельної ділянки: вул. Сонячна, 26, м. Монастириська, Тернопільська 
обл. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку. Правовий режим земельної ділянки: дер-
жавна власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 570 153,00 грн. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.

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

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

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

1) підтвердні документи: заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, 
передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 Положення (за наявності); інфор-
мацію про претендента (додаток 4 до Положення); для об’єкта 1.7 також копії квалі-
фікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та 
діючого посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової 
оцінки земельних ділянок; 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт 
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, 
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку 
майна (додаток 2 до Положення). Подібними об’єктами до об’єктів оцінки 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5 є: нерухоме майно – інженерні споруди та конструктивні частини будівель, 
що призначені для розміщення антенно-фідерних пристроїв та телекомунікаційного 
обладнання, до об’єкта оцінки 1.3 – нерухоме майно – приміщення, частини будівель 
офісної, торговельно-офісної, торговельної нерухомості, до об’єкта 1.6 – нерухо-
ме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель пам’яток архітектури; до 
об’єкта 1.7 – нерухоме майно – об’єкти незавершеного будівництва; 3) конкурсну 
пропозицію претендента, яка подається в запечатаному окремому конверті і має 
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з ви-
конанням робіт, а також строк виконання робіт: для об’єктів 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 
не повинен перевищувати 5 календарних днів, для об’єкта 1.7 – 10 календарних днів. 
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну 
вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом 
згідно із законодавством. До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції пре-
тендентів, вартість послуг з оцінки об’єктів 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 яких не переви-
щує 1 725,40 грн, об’єкта 1.7 – не перевищує 5 673,80 грн.

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

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

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

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

харківська обласТь
інформація 

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

№ 
з/п

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

контактний телефон) 

Дата оцінки Мета проведення 
оцінки
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1 Нежитлові приміщення – кімн. 1-38 на 1-му поверсі 
у будівлі прибудови до 2-поверхової будівлі учбово-
виробничих майстерень загальною площею 33,6 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 20а, що пере-
бувають на балансі ДНЗ «Харківське вище професійне 
механіко-технологічне училице», 2547783, тел. 757-
67-66
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Продовження таблиці

№ 
з/п

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

контактний телефон) 

Дата оцінки Мета проведення 
оцінки
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2 Нежитлові приміщення флігеля – кімн. № 6, 7 на 1-му 
поверсі одноповерхової адміністративної будівлі, літ. 
В-1, загальною площею 30,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Гаршина, 9, 39534151, що перебувають на балансі 
ДП «Агроспецсервіс», 34532280, т. (098) 007-15-55

На дату укла-
дення договору 
на проведення 
незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ТО
В 

«С
УТ

РА
 

ХА
РК

ІВ
»

3 Нежитлові приміщення гаража – кімн. № І, ІІ на 1-му по-
версі одноповерхової будівлі гаража, літ. Б-1, загальною 
площею 95,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чернишев-
ська, 76, що перебувають на балансі ДП «Агроспецсер-
віс», 34532280, тел. (098) 007-15-55

На дату укла-
дення договору 
на проведення 
незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ТО
В 

«С
УТ

РА
 

ХА
РК

ІВ
» 

4 Нежитлові приміщення гаража – кімн. № ІІІ, ІV на 1-му 
поверсі одноповерхової будівлі гаража, літ. Б-1, загаль-
ною площею 49,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Черни-
шевська, 76, що перебувають на балансі ДП «Агроспец-
сервіс», 34532280, тел. (098) 007-15-55

На дату укла-
дення договору 
на проведення 
незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

Ф
О

П 
Еф

ен
-

ді
єв

 Д
. А

. 

5 Нежитлові приміщення флігеля – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5 на 
1-му поверсі одноповерхової адміністративної будівлі, 
літ. В-1, загальною площею 26,4 м2 за адресою: м. Хар-
ків, вул. Гаршина, 9, що перебувають на балансі ДП «Аг-
роспецсервіс», 34532280, тел. (098) 007-15-55

На дату укла-
дення договору 
на проведення 
незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

Ф
О

П 
Еф

ен
-

ді
єв

 Д
. А

.

6 Частина нежитлового приміщення на першому поверсі 
п’ятиповерхової будівлі загальною площею 1,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8а, що перебу-
ває на балансі Харківського науково-дослідного інституту 
судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, 
02883133 тел.: 372-12-20, 372-17-90, 372-20-01

На дату, визна-
чену орендо-
давцем

Визначення вар-
тості об’єкта орен-
ди до 200,0 м2 для 
погодження роз-
рахунку орендної 
плати (за заявою 
від сторонньої 
організації)

ХН
ДІ

СЕ
 ім

. З
ас

л.
 

пр
оф

. М
. С

. Б
ок

ар
іус

а

7 Будівля складу (літ. Г-1, інв. № 103/01/3/011) площею 
80,6 м2, будівля складу (літ. Д-1 інв. № 103/01/3/005) 
площею 178,1 м2 та частина дворового покриття (інв. 
№ 103/01/3/003) площею 400,0 м2, загальною площею 
658,7 м2 за адресою: м. Харків, пров. Кузнечний, 4/6, 
що перебувають на балансі Державного підприємства 
«Харківський науково-дослідний інститут комплексної ав-
томатизації», 14072049, тел.: (057) 326-63-40, 731-61-17

На дату укла-
дення договору 
на проведення 
незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

Ф
ОП

 Д
ов

же
нк

о 
Ю

. В
.

8 Частина технічного приміщення та сходової клітки на 
3-му поверсі триповерхової надбудови площею 9,0 м2 
та частина зовнішньої стіни сходової клітки 3-го поверху 
триповерхової надбудови з двох боків (розміром 3,0 м 
х 0,5 м кожна) площею 3,0 м2 триповерхового будинку 
з триповерховою надбудовою у центральній частині та 
двома 4-поверховими надбудовами Науково-дослідного 
інституту гігієни та професійних захворювань ХНМУ, що 
є пам’яткою архітектури, інв. № 10310001, загальною 
площею 12,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Трінклера, 6, 
що перебувають на балансі Харківського національного 
медичного університету, 01896866, тел. (057) 707-73-80

На дату укла-
дення договору 
на проведення 
незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ТО
В 

«л
ай

ф
се

лл
» 

9 Кімн. № 15, 16 на 1-му поверсі 6-поверхової будівлі, інв. 
№ 1, пам’ятка архітектури, загальною площею 29,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1, що перебувають 
на балансі ДУ «ДІП СЕД», 00190325, тел. (057) 731-18-90

На дату укла-
дення договору 
на проведення 
незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

Ф
ОП

 С
ух

от
е-

рі
на

 Л
. В

.

10 Частина кімн. № 14 на 1-му поверсі 6-поверхової будів-
лі, інв. № 1, пам’ятка архітектури, загальною площею 
50,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1, що  
перебуває на балансі ДУ «ДІП СЕД», 00190325, тел. (057) 
731-18-90

На дату укла-
дення договору 
на проведення 
незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

Ф
ОП

 З
ам

ко
в 

О.
 В

. 

11  Нежитлові приміщення в одноповерховій будівлі про-
хідної та відділу кадрів, інв. № Т-П-1, загальною пло-
щею 76,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 
6, що перебувають на балансі Державного підприєм-
ства «Харківський механічний завод», 08248877, тел.: 
372-74-46, 783-63-01, 783-63-02

На дату, визна-
чену орендо-
давцем

Визначення вартос-
ті об’єкта оренди до 
200,0 м2 для пого-
дження розрахунку 
орендної плати (за 
заявою від сторон-
ньої організації) ДП

 «
Ха
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ме
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»  

12  Нежитлові приміщення в частині одноповерхової будівлі 
в складі запчастин, інв. № 1065, загальною площею 
260,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 6, 
що перебувають на балансі Державного підприємства 
«Харківський механічний завод», 08248877,  
тел.: 372-74-46, 783-63-01, 783-63-02

На дату, визна-
чену орендо-
давцем

Визначення вартос-
ті об’єкта оренди до 
200,0 м2 для пого-
дження розрахунку 
орендної плати (за 
заявою від сторон-
ньої організації) ДП

 «
Ха
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13 Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 3 (згідно з технічним 
планом) на 1-му поверсі 12-поверхового виробничого 
корпусу (літ. «А-12») загальною площею 29,5 м2 за адре-
сою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, що перебувають на 
балансі ДП «Український державний проектний інститут 
«Укрміськбудпроект», 02497980, тел. 701-07-30

На дату укла-
дення договору 
на проведення 
незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

Ф
ОП

 М
ез

лі
кі-

на
 В

. В
. 

14 Нежитлові приміщення  першого поверху поліклініки 
(частина гардеробу № 8.1, частина реєстратури № 8.2, 
вбиральня № 6, кабінети № 13, 14, 15, 16, 17) площею 
85,6 м2; другого поверху – кімн. № 6 площею 15,2 м2; 
п’ятого поверху каб. № 3, 18, 19 площею 60,2 м2; 
першого поверху лівого крила – частина каб. № 21 
площею 20,0 м2; другого поверху правого крила – каб. 
№ 9 площею 20,0 м2; третього поверху правого крила – 
част. каб. № 10 (площею 18,0 м2) та каб. № 35 (площею 
19,3 м2) загальною площею 238,3 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Текстильна, 4, що перебувають на балансі 
Харківського національного медичного університету, 
01896866, тел. 707-72-82

На дату укла-
дення договору 
на проведення 
незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ТО
В 

«К
он

су
ль

та
ти

вн
е 

ві
дд

іл
ен

ня
» 

15 Нежитлові приміщення – частина коридору на 2-му по-
версі 3-поверхового корпусу «В» літ. «Г-3» загальною 
площею 3,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Текстильна, 4, 
що перебувають на балансі Харківського національного 
медичного університету, 01896866, тел. 707-72-82

На дату укла-
дення договору 
на проведення 
незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ХО
ОГ

 «Л
іка

рн
я н

а 
ка

са
 «Ц

ен
тр
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ьн

а»
 

16 Нежитлові приміщення – кімн. № 5, 6, 7, 16, 17, 18, 20 
підвалу, кімн. № 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 першо-
го поверху; кімн. № 38, 39, 4, 41, 43 другого поверху; 
кімн. № 81, 82, 83, 85 третього поверху 6- поверхового 
будинку, пам’ятки архітектури та містобудування місце-
вого значення, загальною площею 380,1 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Сумська,1, що перебувають на балансі ДУ 
«ДІПСЕД», 00190325, тел. 731-18-90

На дату укла-
дення договору 
на проведення 
незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

Ф
ОП

 Б
ов

ди
р 

А.
 Ю

. 

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

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

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

об’єкт нерухомо майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є 
одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, 
дахи, та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40 
грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та споруд –  
3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 грн; цілісний майновий 
комплекс – 10 580,00 грн.

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

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

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

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

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

хмельницька обласТь
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів державної власності
� Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення площею 16,4 м2 (у т. ч. пло-

ща загального користування – 4,7 м2) на шостому поверсі інженерно-
лабораторного корпусу. Балансоутримувач – ДП «Хмельницький інститут зем-
леустрою». Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1. 
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та 
електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. 
Розмір земельної ділянки – 801,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: 

м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1. Цільове призначення земельної ділян-
ки – під інженерно-лабораторний корпус. Нормативна грошова оцінка земельної 
ділянки – 187 145,00 грн. Дата оцінки – 31.08.2016. Строк виконання робіт – до 5 
календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. 
Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ ЕФК «Власна справа». Подібними об’єктами 
до об’єкта оцінки є: приміщення в адміністративно-офісних, навчальних будівлях, 
що розташовані в населених пунктах з однаковим інвестиційним потенціалом. За 
рекомендацією ФДМУ максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що буде 
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця конкурсу по оцінці 
об’єкта нерухомого майна (приміщення), – 1 725,40 грн.
� Назва об’єкта оцінки № 2: збитки, що призвели до завдання майнової 

шкоди державі та виявлені при поверненні у державну власність об’єкта при-
ватизації – «онб – корпус № 1 разом із огорожею, автомобільними дорогами 
та благоустроєм». Балансоутримувач – ТОВ «Стіомі-Холдінг». Місцезнаходження 
об’єкта: м. Хмельницький, просп. Миру, 42. Мета проведення незалежної оцінки – ви-
значення розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі. Теле-
фон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.
ua. Дата оцінки – 31.08.2016. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій 
області. Особа-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.

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

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

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

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

Конкурсна документація подається до сектору з кадрової роботи, організаційно-
документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по 
Хмельницькій області (каб. № 1) до 7 вересня 2016 року (включно) до 17.00.

конкурс відбудеться 13 вересня 2016 року о 10.00 у рв фдму по хмель-
ницькій області за адресою: 29000, м. хмельницький, вул. соборна, 75.

Черкаська обласТь
інформація 

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

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

рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. 
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
� 1. Об’єкт оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху 

адміністративної будівлі відділення поштового зв’язку загальною площею 
49,4 м2 за адресою: вул. Б. Вишневецького, 34, м. Черкаси, що обліковуються 
на балансі ЧД УДППЗ «Укрпошта». Платник робіт з оцінки: ФОП Максимова Л. В. 
Дата оцінки: 31.08.16.
� 2. Об’єкт оцінки: приміщення їдальні загальною площею 412,85 м2 

за адресою: вул. В. Чорновола, 164, м. Черкаси, що обліковуються на балансі 
ДВНЗ «Університет банківської справи». Платник робіт з оцінки: ФОП Лежненко 
Л. С. Дата оцінки: 31.08.16.

ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди державного майна. 
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
� 1. Об’єкт оцінки: частина приміщень першого поверху п’ятиповерхової 

адмінбудівлі площею 16,8 м2 за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, що 
обліковується на балансі ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут 
техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Платник робіт з оцінки: 
ФОП Половніков В. В. Дата оцінки: 31.08.16.
� 2. Об’єкт оцінки: частина нежитлових приміщень першого поверху ви-

робничої будівлі відділення поштового зв’язку загальною площею 20,9 м2 
за адресою: пров. Московський, 1а, м. Сміла, Черкаська обл., що обліковується 
на балансі ЧД УДППЗ «Укрпошта». Платник робіт з оцінки: ФОП Фоміна О. В. Дата 
оцінки: 31.08.16.
� 3. Об’єкт оцінки: частина нежитлового приміщення на четвертому по-

версі адмінбудівлі загальною площею 115,68 м2 (у т. ч. місця спільного 
користування – 27,52 м2) за адресою: просп. Хіміків, 50, м. Черкаси, що обліко-
вується на балансі ЧДЖПП «Житлосервіс». Платник робіт з оцінки: ПП «Мік-Авто». 
Дата оцінки: 31.08.16.

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

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

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

об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є 
одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, 
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40 
грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та споруд – 3 
200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 грн; цілісний майновий 
комплекс – 10 580,00 грн.

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

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

Останній день подання заяв – 9 вересня 2016 року до 16.00.
конкурс відбудеться 15 вересня 2016 року о 10.00 у рв фдму по Чер-

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

Чернівецька обласТь
інформація 

рв фдму по Чернівецькій області  
про об’єкти оцінки

� 1. Назва об’єкта оцінки: вагова (літ. б-1) загальною площею 174,5 м2, 
склад (літ. г) загальною площею 233,5 м2, цех щепи (літ. д) загальною пло-
щею 311,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Сторожи-
нецьке лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., 
Сторожинецький р-н, смт Красноїльськ, вул. А. І. Куза, 6. Мета проведення оцінки: 
передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замов-
ника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: admin_77@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, 
необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти неза-
вершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з облі-
ком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного 
капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних ін-
вестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за група-
ми): вагова (літ. Б-1) – 4 786,13 грн, склад (літ. Г) – 579,72 грн, цех щепи (літ. Д) –  
7 294,30 грн станом на 31.07.2016. Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових 
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1 Розмір земельної ділянки, усього: 4,31 га. 
Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, 
смт Красноїльськ, вул. А.І. Куза, 6. Цільове призначення земельної ділянки: вироб-
ниче призначення. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користу-
вання. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 8 894 116,0 грн. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
� 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення (1-25) площею 10,5 м2 адміністра-

тивного приміщення (службовий блок) (літ. а-і) маПП «росошани». Найме-
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України 
у оперативному управлінні (користуванні) Чернівецької митниці ДФС. Місцез-
находження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Росошани, 
вул. Центральна, 191. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон за-
мовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. 
Електронна адреса замовника конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний 
майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (не-
матеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за гру-
пами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товари-
ства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (зазначається окремо за групами): 1 209 210,00 грн (523,8 м2), 24 240,00 
грн (10,5 м2) станом на 31.07.2016. Кількість земельних ділянок (зазначається у 

разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових 
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 1,6910 
га. Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл., Кельменецький р-н, 
с. Росошани, вул. Центральна, 191. Цільове призначення земельної ділянки: 3.4 – 
іншого призначення. Правовий режим земельної ділянки: право постійного ко-
ристування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення першого по-

верху та підвалу будівлі гуртожитку (літ. а) загальною площею 225,5 м2. На-
йменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Вищий державний навчальний за-
клад України «Буковинський державний медичний університет». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Заньковецької, 11. Мета проведення оцінки: пере-
дача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовни-
ка конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: admin_77@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, 
необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти неза-
вершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з облі-
ком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного 
капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних ін-
вестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 
521 857,07 грн (4474,8 м2), 26 298,11 грн (225,5 м2) станом на 31.07.2016. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. 
Розмір земельної ділянки, усього: 0,1105 га. Місце розташування земельної ді-
лянки: м. Чернівці, вул. Заньковецької, 11. Цільове призначення земельної ділян-
ки: 03.02 – для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Правовий 
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять держав-
ну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.07.2016.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 та зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190. Замовник неза-
лежної оцінки – РВ ФДМУ по Чернівецькій області.

Платники незалежної оцінки: об’єкта оцінки № 1 – потенційний орендар – юри-
дична особа – ТОВ «Буковинська паливно-енергетична компанія»; об’єкта оцінки 
№ 2 – потенційний орендар – юридична особа – АБ «Укргазбанк»; об’єкта оцінки 
№ 3 – діючий орендар – фізична особа – підприємець Бондаренко Тетяна Іванівна.

Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки вищезазначених об’єктів 
оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договорів 
про надання послуг з оцінки.

Максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною 
комісією під час обрання переможців, – 1 725,4 грн.

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

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

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

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є окремі будівлі, зокрема вироб-
нича, виробничо-складська або складська нерухомість.

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 2, 3 є приміщення, частина будівель, 
зокрема офісна, торговельно-офісна, торговельна нерухомість та нерухомість під 
заклади громадського харчування.

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

конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації цієї ін-
формації о 10.00 у рв фдму по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, 
вул. л. кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

Чернігівська обласТь
інформація 

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

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

басейну з допоміжними приміщеннями площею 488,3 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: 8-й навчальний центр Державної спеціальної 
служби транспорту. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. І. Мазепи 
(колишня Щорса), 18. Платник робіт з оцінки – Громадська організація «Центр до-
помоги та реабілітації АТО».
� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 73,32 м2 друго-

го поверху будівлі колишнього навчального корпусу. Найменування балансо-
утримувача об’єкта оцінки: Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 
337. Платник робіт з оцінки – ФОП Молодий В. П.

Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чер-
нігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс 
замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу: 
ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості 
для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016. 
Максимальна вартість послуг – 1 725,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які 
містять державну таємницю: ні.

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

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

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

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

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

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

ПіДсУмКи
інформація 

рв фдму по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 14.04.2016

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта – частини нежитлових приміщень цокольного поверху 
будівлі навчального корпусу № 2 загальною площею 77,6 м2 (літ. «А», позиції: буфет 
(2-1) – 67,9 м2, кухня (2-2) – 9,7 м2) за адресою: майдан Перемоги, 3, м. Тернопіль, 
що перебувають на балансі Тернопільського національного економічного універ-
ситету, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 450,00 грн, строк виконання 
робіт – 5 календарних днів.

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

незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 21.04.2016
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля на першому поверсі навчального 

корпусу № 4 площею 3,0 м2, адреса: вул. Дашковича, 24, м. Черкаси, балансоутри-
мувач: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, платник робіт з 
оцінки: СГ Бобошко Галина Михайлівна, строк виконання робіт, днів /вартість, грн: 
4/2 000,00, переможець конкурсу – СОД – КТ АЕО «Фатум –М».

2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень першого поверху ви-
робничої будівлі відділення поштового зв’язку площею 14,0 м2, адреса: провул. 
Московський, 1а, м. Сміла, Черкаська обл., балансоутримувач: ЧД УДППЗ «Укрпо-
шта», платник робіт з оцінки: ФОП Гриб Ольга Іванівна, строк виконання робіт, днів 
/вартість, грн: 5/2 500,00, переможець конкурсу – СОД – ФОП Драник Г. В.

3. Назва об’єкта оцінки: майданчик для розміщення антени площею 13,6 м2, 
частина технчного поверху 11-поверхової адмінбудівлі для розміщення обладнання 
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Продовження таблиці

оголошення Про нАмір ПереДАти ДерЖАвне мАЙно в оренДУ

 департамент орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а

жиТомирська обласТь
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління 

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн 

максимально мож-
ливий строк оренди

мета використання

1 Державне агентство 
водних ресурсів 
України

01033846, Коростенське міжрайонне управління водного господар-
ства, 11505, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Маяковського, 
109, тел.: 4-41-56, 4-51-43, 4-78-24

Нежитлове приміщення гаражів (літ. Г1) 01033846.52.АААБГЖ837 Житомирська обл., м. Коростень, вул. Маяковського, 109 104,6 72 523,00 До 3 років Розміщення складу

2 Міністерство інфра-
структури України 

22046132, Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» , 10001, м. Жи-
томир, вул. Вітрука, 1, тел. 39-68-63

Частина нежитлового приміщення відділення 
зв’язку № 2 (літ. А)

21560045.600.АААЖЖА694 м. Житомир, вул. В. Бердичівська,69/2 17,0 92 400,00 1 рік Організація торгівлі не-
продовольчими товарами

3 Міністерство інфра-
структури України

22046132, Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта», 10001, м. Жи-
томир, вул. Вітрука, 1, тел. 39-68-63

Нежитлові приміщення відділення поштового 
зв’язку (літ. А)

21560045.600.АААЖЖА587 Житомирська обл., Баранівський р-н, с. Дубрівка, вул. Адмірала 
Левченка, 125

39,6 24 116,00 1 рік Розміщення магазину-
складу

площею 4,0 м2, загальною площею 17,6 м2, адреса: вул. О.Дашковича, 39, м. Черка-
си, балансоутримувач: Головне управління статистики у Черкаській області, платник 
робіт з оцінки: ТОВ «Сага Ком’юнікейшнз Юкрейн», строк виконання робіт, днів /
вартість, грн.: 4/2 500,00, переможець конкурсу – СОД – КТ АЕО «Фатум –М».

4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи Ж – клуб з обладнан-
ням, адреса: 20400, Черкаська обл., м Тальне, вул. Кар’єрна, 1а, балансоутримувач: 
ТОВ «Тальнівський щебзавод», аукціон, строк виконання робіт, днів /вартість, грн.: 
5/2 990,00, переможець конкурсу – СОД – ФОП Гребченко М. П.

5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи Ж – медпункт з об-
ладнанням, адреса: 20400, Черкаська обл., м. Тальне, вул. Кар’єрна, 23, балансо-
утримувач: ТОВ «Тальнівський щебзавод», аукціон, строк виконання робіт, днів /
вартість, грн.: 5/2 990,00, переможець конкурсу – СОД – ФОП Гребченко М. П.

6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи Ж – їдальня на 50 
місць, адреса: 19715, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Гельмязів, вул. Коро-
льова, 117в, балансоутримувач: ТОВ «Русь», викуп, строк виконання робіт, днів /
вартість, грн.: 2/2 230,00, переможець конкурсу – СОД – ПП Ажіо.

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 21.04.2016
Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний відбір 

суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 
№ 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області визнано перемож-
цем конкурсу ТОВ «Оцінка – Інформ». Назва об’єкта оцінки: частина коридору (1-2) 
першого поверху будівлі навчального корпусу (літ. А) площею 2,0 м2 за адресою: 
м. Чернівці, вул. П. Каспрука, 2, що перебуває на балансі ДВНЗ «Чернівецький 
політехнічний коледж». Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та 
строк виконання робіт з оцінки: 1 900,00 грн та 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 26.04.2016

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

Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єктах:
нежитловому приміщенню (кімната побуту) площею 18,56 м2 на першому по-

версі будівлі гуртожитку, що перебуває на балансі Головного вищого професійного 
училища нерудних технологій, за адресою: Житомирська обл., Черняхівський р-н, 
смт Головине, вул. Жовтнева, 19; мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди; вартість виконання – 1 200,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів;

частини нежитлового будинку площею 110,0 м2, що перебуває на балансі 
Професійно-технічного училища № 5, за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 31; 
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахун-
ку орендної плати з метою продовження договору оренди; вартість виконання –  
1 200,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів;

ФОП Селюка Михайла Олексійовича по об’єкту – нежитлових приміщеннях пло-
щею 67,0 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі, що перебувають на балансі 
Малинської районної державної адміністрації Житомирської області, за адресою: Жи-
томирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 6а; мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди; вартість виконання – 1 500,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів;

ФОП Шаніна Василя Михайловича по об’єкту – частині нежитлового приміщен-
ня (технічний поверх) площею 21,0 м2 та частині даху площею 10,0 м2 навчального 
корпусу № 4, що перебувають на балансі Житомирського державного університету 
ім. І. Франка, за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40; мета прове-
дення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати з метою продовження договору оренди; вартість виконання – 3 000,00 грн, 
строк виконання – 5 календарних днів.

інформація 
рв фдму по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 21.04.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності перемож-

цями визнано:
ФОП Перевая Володимира Сергійовича на виконання робіт з оцінки об’єкта 

оренди:
вбудованого в перший поверх семиповерхової будівлі поліклініки для дорос-

лих (літ. І-7, І1-3) нежитлового приміщення № 1-43 загальною площею 27,8 м2. 
Балансоутримувач майна: державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна 
частина № 1» Міністерства охорони здоров’я України. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Будівельників, 33. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 5 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від 
дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;

ПП «Консалтингова фірма «Експоком» на виконання робіт з оцінки об’єкта 
оренди:

під’їзної залізничної колії протяжністю 0,820 км. Балансоутримувач майна: 
Бердянська виправна колонія Управління Державної пенітенціарної служби України 
в Запорізькій області (№ 77). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., 
м. Бердянськ, вул. Промислова, 1. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 976,00 грн, 
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних дні від дати підписання договору 
на проведення оцінки об’єкта оренди.

інформація 
рв фдму по київській області про підсумки конкурсу з відбору  

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

1. Об’єкт державної власності групи А – вагон-магазин (інв. № 1455) площею 
18,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 12, що перебуває на 
балансі ПрАТ «БМУ-53» (код за ЄДРПОУ 01037137). Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ 
«Гарант-Експериза». Вартість – 3 400,00 грн. Строк виконання робіт (день) – 5.

2. Об’єкт державної власності групи А – нежитлове приміщення літ. «А-1» за-
гальною площею 213,8 м2 за адресою: Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 
58, що перебуває на балансі Департаменту з питань цивільного захисту населення 
та ліквідації Чорнобильської катастрофи (код за ЄДРПОУ 14372952). Суб’єкт оці-
ночної діяльності – ТОВ «Аналітично-консалтинговий центр «Епрайзер». Вартість – 
3 400,00 грн. Строк виконання робіт (день) – 5.

3. Об’єкт державної власності групи А – адміністративна будівля (колишній мед-
пункт) площею 46,2 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 
12, що перебуває на балансі ПрАТ «БМУ-53» (код за ЄДРПОУ 01037137). Суб’єкт 
оціночної діяльності – ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна мережа 
аукціонних центрів». Вартість – 3 350,00 грн. Строк виконання робіт (день) – 4.

4. Об’єкт державної власності групи А – будівля магазину-кулінарії площею 
106,9 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чкалова, 3, що перебуває 
на балансі АТВТ «Світлотехніка» (код за ЄДРПОУ 00212848). Суб’єкт оціночної ді-
яльності – ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних 
центрів». Вартість – 3 350,00 грн. Строк виконання робіт (день) – 4.

5. Об’єкт державної власності групи А – будівля лазні загальною площею 
638,6 м2 за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мирне, вул. Центральна, 
3р, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Мирненське». 
Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «Гарант-Експериза». Вартість – 3 200,00 грн. 
Строк виконання робіт (день) – 5.

інформація 
рв фдму по київській області про підсумки конкурсу з відбору  

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

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної 
вартості для розрахунку орендної плати.

№ 
з/п Назва об’єкта Перемо-

жець – СОД Вартість

Строк 
виконан-
ня робіт 
(днів)

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору
1 Нежитлові приміщення площею 13,5 м2 за адресою: Київська обл., 

м. Біла Церква, пров. 2-й Замковий, 10а, що перебувають на ба-
лансі Білоцерківського філіалу інституту «НДІпроектреконструкція»

ТОВ «Гарант-
Експертиза» 

3 175,00 5

№ 
з/п Назва об’єкта Перемо-

жець – СОД Вартість

Строк 
виконан-
ня робіт 
(днів)

2 Частина приміщення на 1-му поверсі термінала Д площею 1,0 м2 
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеро-
порт «Бориспіль»

ФОП Гунда-
рева А. О. 

3 200,00 3

3 Приміщення № 1.3.21, 1.3.22, 1.3.23, 1.3.24, 1.3.25, 1.3.26, 
1.3.27, 1.3.28, 1.3.29 на 1-му поверсі термінала D площею 
197,7 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжна-
родний аеропорт «Бориспіль»

ФОП Кравцо-
ва Л. І.

3 200,00 4

4 Частина приміщення термінала В площею 5,12 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 
що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

ТОВ 
«Консалтінг-
Центр»

3 200,00 4

5 Нежитлове приміщення площею 40,0 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Чорнобиль, вул. Радянська, 45, що перебувають на ба-
лансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»

ПАТ ДАК 
«НМАЦ»

3 350,00 4

6 Нежитлове приміщення площею 50,3 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Чорнобиль, вул. Кірова, 36а, що перебуває на балансі 
ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»

ПАТ ДАК 
«НМАЦ»

3 450,00 4

7 Нежитлове приміщення на першому поверсі будівлі учбового 
корпусу № 3 площею 6,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла 
Церква, пл. Соборна, 8/1, що перебуває на балансі Білоцерків-
ського філіалу інституту «НДІпроектреконструкція»

ФОП Гунда-
рева А. О. 

3 100,00 3

8 Частина нежитлового приміщення № 23 в підвалі термінала В 
площею 5,8 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжна-
родний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Між-
народний аеропорт «Бориспіль»

ТОВ 
«Консалтінг-
Центр»

3 200,00 4

9 Частина нежитлових приміщень збірно-щитового будиночка 
площею 176,6 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Між-
народний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП 
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

ПП «Гарант-
Експерт»

3 400,00 3

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
10 Частина нежитлового приміщення площею 97,5 м2 за адресою: 

Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Радянська, 41, та перебуває на 
балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»

ПАТ ДАК 
«НМАЦ»

3 400,00 4

11 Нежитлове приміщення площею 73,4 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Чорнобиль, вул. Радянська, 78, що перебуває на балансі 
ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»

ТОВ «Гарант-
Експертиза» 

3 500,00 5

12 Приміщення вагона-модуля тип-6 № 7, встановленого на майдан-
чику для засобів перонної механізації площею 12,8 м2, за адресою: 
Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 
що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

ПП «Експерт-
аналітик»

3 000,00 4

інформація 
рв фдму по київській 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

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної 
вартості для розрахунку орендної плати.

№ 
з/п Назва об’єктів

Переможець – 
суб’єкт оціноч-
ної діяльності

Вартість

Строк 
виконан-
ня робіт 
(день)

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди 
1 Частина нежитлового приміщення площею 10,5 м2 за адре-

сою: Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 
7, що перебуває на балансі ДЗ «Спеціалізована медико-
санітарна частина № 5 Міністерства охорони здоров’я України»

ФОП Кравцова 
Л. І.

3 200,00 4

2 Нежитлове приміщення їдальні площею 47,5 м2 за адресою: 
Київська обл., Фастівський р-н, с. Велика Снітинка, вул. Трудо-
ва, 7, що перебуває на балансі ВП Національного університету 
біоресурсів і природокористування України «Великоснітинське 
навчально-дослідне господарство ім. Музиченка О. В.»

ПП «Експерт – 
Аналітик»

3 000,00 4

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
3 Нежитлові приміщення площею 26,0 м2 адмінбудівлі управ-

ління, що перебувають за адресою: Київська обл, м. Бровари, 
вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 6, та перебуває на балансі 
Бортницьке міжрайонне управління водного господарства  
ім. Гаркуші М. А.

ПП «Експерт-
Аналітик»

3 000,00 4

4 Частина приміщення № 4.2.14 (1В) на 4-му поверсі пасажир-
ського термінала D площею 10,0 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебу-
ває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 

ПП «Експерт – 
Аналітик»

3 100,00 4

5 Нежитлове приміщення гаража площею 112,82 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Вишневе, вул. Л. Українки, 88, що перебуває 
на балансі Управління Державної казначейської служби України 
у Києво-Святошинському районі Київської області 

ПП «Експерт – 
Аналітик»

3 200,00 4

6 Нежитлове приміщення в будівлі головного корпусу площею 
218,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. Гвардій-
ської дивізії, 7, що перебуває на балансі Державного закладу 
«Спеціалізована медико-санітарна частина № 5 МОЗ України»

ФОП Кравцова 
Л. І.

3 200,00 4

7 Нежитлові приміщення в приміщенні кафедри механізації за-
гальною площею 225,1 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла 
Церква, пл. Соборна, 8/1, що перебувають на балансі Біло-
церківський національний аграрний університет 

ТОВ «Гарант–
Експертиза» 

3 200,00 5

8 Частин нежитлових приміщень загальною площею 85,5 м2, 
у тому числі: на першому поверсі – 28,0 м2 та 31,2 м2, на 
другому поверсі – 26,3 м2 в будівлі автостанції «Миронівка» за 
адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 
40а, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс»

ПП «Експерт – 
Аналітик»

3 200,00 4

9 Частина перону залізничної станції «Яготин» загальною площею 
6,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Яготин, ст. «Яготин», що 
перебуває на балансі Київського будівельно-монтажного експлу-
атаційного управління № 1 ДТГО «Південно-Західна залізниця» 

ПП «Експерт – 
Аналітик»

3 000,00 4

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 26.04.2016
1. Двоповерхова промислова будівля № 6 площею 482,5 м2, інвентарний № 

20212, реєстровий № 32320594.4.СВЖЦОН083, за адресою: Луганська обл., По-
паснянський р-н, м. Гірське, вул. Гагаріна, буд. № 14. Переможець – ФОП Соро-
кіна І. М.

2. Нерухоме майно, а саме: адміністративно-приймальний корпус оздо-
ровчого табору (інв. № 312038) загальною площею 935,9 м2; спальний корпус 
№ 1 оздоровчого табору (інв. № 312041) загальною площею 608,5 м2; спальний 
корпус № 2 оздоровчого табору (інв. № 312042) загальною площею 604,6 м2; 
спальний корпус № 3 оздоровчого табору (інв. № 312043) загальною площею 
612,4 м2; спальний корпус № 4 оздоровчого табору (інв. № 312044) загальною 
площею 610,8 м2; клуб – їдальня оздоровчого табору (інв. № 312045) загальною 
площею 1 654,4 м2; господарський корпус оздоровчого табору (інв. № 312046) 
загальною площею 390,7 м2; котельня оздоровчого табору (інв. № 312047) за-
гальною площею 407,0 м2; станція перекачки оздоровчого табору (інв. № 312048) 
загальною площею 30,2 м2; будівля ТП – піонертабір (інв. № 312049) загальною 
площею 150,9 м2; літній кінотеатр оздоровчого табору (інв. № 312382) загаль-
ною площею 592,0 м2; жилий дім оздоровчого табору (інв. № 312657) загальною 
площею 540,7 м2; жилий дім оздоровчого табору (інв. № 312039) загальною пло-
щею 533,8 м2; басейн (інв. № 14413) загальною площею 250,0 м2; басейн (інв. № 
14414) загальною площею 250,0 м2; павільйон (інв. № 312288) загальною площею 
116,2 м2; стадіон площею 4 000,0 м2; волейбольний та баскетбольний майданчики 
загальною площею 325,0 м2 за адресою: Луганська обл., м. Кремінна, вул. Сана-
торна 28. Переможець – ФОП Сорокіна І. М.

інформація 
рв фдму по львівській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 25.04.2016
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:

частина металоконструкцій башти для установки антен площею 10,0 м2, Львів-
ська обл., Жидачівський р-н, с. Рудківці, вул. Польова, 1. Мета проведення оцінки – 
продовження договору оренди. Переможець – СОД – ФОП Горбачова В. А. Термін 
виконання робіт – 4 календарних дні. Вартість робіт – 1 800,00 грн;

частина приміщення фойє загальною площею 18,2 м2 (вбудований кіоск) на дру-
гому поверсі лікувального корпусу, Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71. 
Мета проведення оцінки – продовження договору оренди. Переможець – СОД – ТзОВ 
«Гал-Світ». Термін виконання робіт – 3 робочих дні. Вартість робіт – 1 400,00 грн;

частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 312,9 м2 на 
першому поверсі будівлі, м. Львів, вул. Пулюя, 30. Мета проведення оцінки – укла-
дення договору оренди. Переможець – СОД – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання 
робіт – 2 робочих дні. Вартість робіт – 1 400,00 грн;

частина вбудованого нежитлового приміщення кухні на п’ятому поверсі будівлі 
гуртожитку № 11 загальною площею 2,5 м2, м. Львів, вул. Лукаша, 5. Мета проведен-
ня оцінки – продовження договору оренди. Переможець – СОД – ТзОВ «Гал-Світ». 
Термін виконання робіт – 3 робочих дні. Вартість робіт – 1 300,00 грн;

вбудовані нежитлові приміщення (інд. № 10, 11, 12, 13, 14) загальною площею 
55,3 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі, Львівська обл., м. Городок, мкр-н 
Гайдамаків, 25 – 26. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди. 
Переможець – СОД – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 3 робочих дні. 
Вартість робіт – 1 400,00 грн;

вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 21,1 м2 на першому по-
версі адміністративного корпусу, м. Львів, вул. Володимира Великого, 54. Мета 
проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець – СОД – ТзОВ «Гал-
Світ». Термін виконання робіт – 2 робочих дні. Вартість робіт – грн;

нежитлове приміщення площею 12,0 м2 у будинку вантажної дільниці митного 
поста «Рава-Руська», Львівська обл., Жовківський р-н, с. Рата, вул. Гребінського, 
28. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди. Переможець – 
СОД – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 3 календарних дні. Вартість 
робіт – 1 700,00 грн;

нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 52,8 м2 в арматурному 
відділенні цеху металоконструкцій, м. Львів, вул. Городоцька, 222. Мета проведення 
оцінки – укладення договору оренди. Переможець – СОД – ТзОВ «Гал-Світ». Термін 
виконання робіт – 2 робочих дні. Вартість робіт – 1 300,00 грн.

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 21.04.2016
Переможцями конкурсу визнано:
юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «Експертсервіс 

Україна» на проведення оцінки державного майна: нежитлового приміщення пло-
щею 123,5 м2 за адресою: вул. Степового Фронту, 46, м. Полтава, що обліковується 
на балансі Професійно-технічного училища № 31 м. Полтава. Вартість виконаних 
робіт – 968,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтінгова 
компанія «Форекс» на проведення оцінки державного майна: частини нежитлового 
приміщення першого поверху центрального корпусу площею 33,2 м2 за адресою: 
просп. Першотравневий, 24, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Вартість виконаних 
робіт – 800,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості» 
на проведення оцінки державного майна: нежитлового приміщення площею 11,3 м2 
та частини даху площею 6,0 м2 за адресою: провул. Волочаївський, 2а, м. Полтава, 
що обліковується на балансі УМВС України в Полтавській області. Вартість викона-
них робіт – 1 110,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

ФОП – Старікова Олександра Вікторовича на проведення оцінки державно-
го майна: частини автодороги площею 750,0 м2 за адресою: вул. Кагамлицька, 
2, с. Рокитне, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі 
Кременчуцького льотного коледжу НАУ. Вартість виконаних робіт – 1 143,00 грн, 
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

інформація 
рв фдму по сумській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 27.04.2016
1. Переможцем конкурсу по об’єкту – частині нежитлового приміщення площею 

2,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 108 (балансоутримувач – Сум-
ський будівельний коледж) з метою передачі в оренду визнано ПП ЕОФ «Апекс», 
м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання 
послуг з оцінки – 1 000,00 грн.

2. Переможцем конкурсу по об’єкту – нежитловому приміщенню площею 7,1 м2 
за адресою: Сумська обл., Глухівський р-н, траса Кіпті – Глухів –Бачівськ, 242 км + 
516 м, МАПП «Бачівськ» (балансоутримувач – Державна фіскальна служба України, 
оперативне управління (користування) Сумська митниця ДФС) з метою передачі в 
оренду визнано ТОВ «Оціночна фірма Юніт», м. Суми. Строк надання послуг з оцін-
ки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 050,00 грн.

3. Переможцем конкурсу по об’єкту – нежитлових приміщеннях загальною 
площею 367,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Курська, 139 (балансоутримувач – Дер-
жавний професійно-технічний навчальний заклад «Сумський центр професійно-
технічної освіти з дизайну та сфери послуг») з метою продовження дії договору 
оренди визнано ТОВ «Оціночна фірма Юніт», м. Суми. Строк надання послуг з 
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 125,00 грн.

4. Переможцем конкурсу по об’єкту – частині нежитлових підвальних приміщень 
загальною площею 40,8 м2 за адресою: Сумська обл., смт Недригайлів, вул. Комін-
терна, 8 (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського державного підпри-
ємства поштового зв’язку «Укрпошта») з метою продовження дії договору оренди 
визнано ФОП Даниленка Олександра Івановича, м. Суми. Строк надання послуг з 
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 050,00 грн.

5. Переможцем конкурсу по об’єкту – нежитловому приміщенню площею 
18,1 м2 за адресою: м. Суми, вул. Гамалія, 25 (балансоутримувач – Державне 
підприємство «Сумська біологічна фабрика») 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 – 1 000,00 грн.

інформація 
рв фдму по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 19.04.2016
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-

дення незалежної оцінки об’єкта: гідротехнічні споруди ставу Підгайці № 1 площею 
35,0 га, інвентарний номер 220, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ475 (у т. 
ч. дамба, дамба, донний водовипуск, шлюз), ставу Загайці № 1 площею 61,4 га, ін-
вентарний номер 221, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ463 (у т. ч. дамба, 
донний водовипуск), ставу виросного Загайці № 2 площею 4,3 га, інвентарний но-
мер 222, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ461 (у т. ч. дамба, дамба, донний 
водовипуск, донний водовипуск), став-накопичувач площею 6,0 га, інвентарний 
номер 223, реєстровий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ473 (у т. ч. дамба, донний во-
довипуск, донний водовипуск), обвідний канал інвентарний номер 427, реєстровий 
номер 25592421.71.ААЕЖАЖ432, обвідний канал інвентарний номер 440, реєстро-
вий номер 25592421.71.ААЕЖАЖ433, що розміщені на захід від с. Загайці Старо-
міської сільської ради Підгаєцького району Тернопільської області та перебувають 
на балансі Державного підприємства «Укрриба», визнано ТОВ фірма «Гудвіл». Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної 
плати з метою передачі в оренду регіональним відділенням. Вартість виконання робіт 
з оцінки – 4 000,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта: гідротехнічні споруди ставу Заложці № 5, інвентарний но-
мер 330, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ614, площею 183,06 га смт Залізці 
Зборівського району Тернопільської області, водозабірної споруди, інвентарний но-
мер 341, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ570, підводної споруди, інвентар-
ний номер 342, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ599, що розміщені за меж-
ами населеного пункту Зборівського району Тернопільської області та перебувають 
на балансі Державного підприємства «Укрриба», визнано ТОВ фірма «Гудвіл». Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної 
плати з метою передачі в оренду регіональним відділенням. Вартість виконання робіт 
з оцінки – 2 000,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
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№ 
з/п

Назва органу  
управління 

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн 

максимально мож-
ливий строк оренди

мета використання

4 Державна фіскальна 
служба України 

39421140, Державна фіскальна служба України (балансоутримувач) 
Житомирська митниця ДФС (користувач), 10003, Житомирська обл., 
м. Житомир, вул. Перемоги, 25, тел.: 418-950, 484-951

Нежитлове приміщення в будівлі службового 
блоку Міжнародного пункту-пропуску «Виступо-
вичі» Житомирської митниці

39292197.17.ААААЖЖ301 Житомирська обл., Овруцький р-н, с/р Руднянська, автодорога 
Виступовичі (на Мозир) – Житомир (через Овруч), 19-й км

6,1 19 520,00 2 роки 364 дні Розміщення відділення 
банку

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. житомир, вул. 1 Травня, 20, рв фдму по житомирській області. Заяви подаються 
в 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».

київська обласТь
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по київській області про намір передати в оренду об’єкти державної власності, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування об’єкта реєстровий номер майна місцезнаходження загальна пло-
ща, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн 

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфраструктури 
України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Частина приміщення № 283 на 2-му по-
версі пасажирського термінала «D»

20572069.1435.НЛТНПД1884 Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт 4,6 326 884,00 1 рік Розміщення офісного приміщення

2 Державна казначейська служба 
України

38010937, Управління Державної казначейської служби України 
у Києво-Святошинському районі Київської області 

Нежитлові приміщення гаража 38010937.1.УКЦЛСБ006 Київська обл., Києво-Святошинський р-н, 
м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88

112,82 458 900,00 2 роки 11 місяців Розміщення автомийки

3 Міністерство інфраструктури 
України

22919784, Київська обласна дирекція УДППЗ «Укрпошта» Нежитлове приміщення – Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 150 73,9 455 300,00 2 роки 11 місяців Розміщення кафетерію, який не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи 

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. київ, вул. симона Петлюри, 15, рв фдму по київській області. У разі надходження 
двох і більше заяв на один із об’єктів оренди, орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно вимог абзацу третього частини четвертої статті 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 но-
мер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за незалеж-

ною оцінкою, грн
максимально можливий 

строк оренди мета використання

1 Міністерство оборони 
України

37515252 , Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ «Центральний 
проектний інститут», 79008 м. Львів, вул. І. Франка, 61, тел. (032) 276-23-85

Нежитлові приміщення (№ 259-260) на 
п’ятому поверсі будівлі 07989865.1 м. Львів, 

вул. І. Франка, 61
93,3 1 210 200,00

станом на 31.03.2016
2 роки 364 дні Розміщення комп’ютерного клубу

2 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

04728690, ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управ-
ляючих систем», 79008 м. Львів, вул. Кривоноса, 6, тел. (032) 239-92-00

Нежитлові приміщення (№ 1-4, № 16, № 27) 
на першому поверсі будівлі – м. Львів, вул. Кри-

воноса, 6
91,4 681 030,00

станом на 29.02.2016
2 роки 11 місяців Розміщення виробництва сувенірної продукції з різних видів дереви-

ни (інше використання нерухомого майна)
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. львів, вул. січових стрільців, 3, рв фдму по львівській області. Заяви подаються 

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

миколаївська обласТь
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

1 Міністерство інфра-
структури України 

25382899, Миколаївська дирекція УДППЗ «Укр пошта», м. Мико-
лаїв, вул. Новозаводська, 1, тел. (0512)219162

Нежитлові приміщення 
адміністративної будівлі

21560045.1500.АААЖЕЕ750 вул. Другий квартал, 21, с. Рибаківка, Березан-
ський р-н, Миколаївська обл.

71,3 38 000,00 1 рік Розміщення складу

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: м. миколаїв, вул. Чкалова, 20, рв фдму по миколаївській області, 
6-й поверх, кімн. 37-38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження 
об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ПолТавська обласТь
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

1 Міністерство інфра-
структури України

21061678, ПД УДППЗ «Укрпошта», вул. 1100-річчя Полтави, 2, 
м. Полтава, тел. 05322-7-34-23

Нежитлове приміщення 21560045.1700.ЛСЛПЦЕ076 вул. Миру, 18, м. Горішні Плавні 
(Комсомольськ), Полтавська область

25,5 68 437,00 2 роки 11 місяців Торговельний об’єкт з прода-
жу непродовольчих товарів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з на-
писом «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 чет-
вертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

сумська обласТь
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

служба України 
37764555, Конотопське управління Державної казначейської служби України Сумської 
області, 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 48, тел. (05458) 6-79-52

Нежитлові приміщення 37822967.1.АААГБД289 Сумська обл., м. Конотоп, 
вул. Братів Лузанів, 48

42,2 – 2 роки 11 місяців Розміщення офіса

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

ТерноПільська обласТь
оголоШення 

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

№ 
з/п

На зва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична 

адреса, контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна пло-
ща, га

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн

максимально можли-
вий строк оренди

мета вико-
ристання

1 Державне агент-
ство рибного 
господарства 
України

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

Гідротехнічні споруди: 
став Підгайці № 1 (у т. ч. дамба, дамба, донний водовипуск шлюз); 
став Загайці № 1 (у т. ч. дамба, донний водовипуск); 
став виросного Загайці № 2 (у т. ч. дамба, дамба, донний водовипуск, донний водовипуск); 
став-накопичувач (у т. ч. дамба, донний водовипуск, донний водовипуск); 
обвідний канал; 
обвідний канал

25592421.71.ААЕЖАЖ475; 
25592421.71.ААЕЖАЖ463; 
25592421.71.ААЕЖАЖ461; 
25592421.71.ААЕЖАЖ473; 
5592421.71.ААЕЖАЖ432; 
25592421.71.ААЕЖАЖ433

Розміщені на захід від с. Загайці Ста-
роміської сільської ради Підгаєцько-
го району Тернопільської області

35,0 га; 
61,4 га; 
4,3 га; 
6,0 га;

–;
–

405 700,00 2 роки 11 місяців

Риборозве-
дення

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
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження
загальна 

пло-
ща, м2

вартість майна за 
незалежною оцін-
кою без ПДВ, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

02071180, Національний технічний університет «Хар-
ківський політехнічний інститут» 61002, м. Харків, 
вул. Фрунзе, 21. тел. 057-707-66-00 

Нежитлове приміщення – кімн. № 9 (8,00 м2) на технічному 
поверсі та частина покрівлі (17,00 м2) 14-поверхової будівлі 
навчального корпусу У-1, інв. № 1031000109, літ. В-14 

–
м. Харків, вул. Фрун-
зе, 21, 25,0 109 100,00 1 рік

Розміщення обладнання FM-радіомовлення (8,00 м2) та антенно-щоглової системи типу 
«УНЖА» висотою 18 метрів для організації FM-радіомовлення (17,0 м2)

2 Міністерство інфра-
структури України

22721970, Харківська дирекція УДППЗ «Укрпошта», 61052, 
м. Харків, Привокзальний майдан, 2, тел. 057- 712-46-43

Нежитлове приміщення – кімн. № 14 на 1-му поверсі різ-
ноповерхової (1-8) адміністративної будівлі, інв. № 2950001 21560045.2100.АААЖЕИ763 м. Харків, майдан При-

вокзальний, 2 6,1 84 460,00 1 рік Розміщення пункту обміну валют

 3 Міністерство інфра-
структури України

22721970, Харківська дирекція УДППЗ «Укрпошта», 61052, 
м. Харків, Привокзальний майдан, 2, т. 057- 712-46-43

Одноповерхова будівля магазину, інв. № 2700008, літ. А 21560045.2100.АААЖЕИ689 Харківська обл., смт Шев-
чен кове, вул. Леніна, 5 21,30 38340,00 1 рік Розміщення магазину непродовольчих товарів

4 Міністерство освіти 
і науки України

02547843, ДПТНЗ «Харківське вище професійне училище 
будівництва», 61110, м. Харків, Салтівське шосе, 123. 
тел. (057) 738-21-04

Нежитлове приміщення – кімн. № 15 на 1-му поверсі 
3-поверхової будівлі учбового корпусу, інв. № 10310006, 
літ. А-3

02547843.1.ЖФФАСР001
м. Харків, Салтівське 
шосе, 123 8,3 501 00,00 1 рік 

Розміщення буфету, який не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному 
закладі

5 Міністерство освіти 
і науки України

23912896, Студентське містечко Національний аерокос-
мічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 61070, 
м. Харків, вул. Чкалова, 1, тел. (057) 788-46-86, 788-45-41

Нежитлові приміщення – кімн. № 45, V, VI на 1-му по-
версі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 11, інв. справа 
№ 72960, літ. А-9 02066769.1.АААККЖ581

м. Харків, пров. Елек-
троінструменталь-
ний, 6а 25,3 157 500,00 1 рік

Розміщення: торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної 
групи (4,0 м2); торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів (14,3 м2); ксерокопію-
вальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів (4,0 м2); суб’єкта 
господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (фотопослуги 3,0 м2) 

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів (обов’язково вказати поштову адресу з індексом заявника, дату та номер газети «відомості приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди) приймаються про-
тягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. харків, вул. гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308,

 
рв фдму по харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець 

оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». За додатковою інформацією слід звертатися у робочі дні та години у відділ оренди РВ ФДМУ по 
Харківській області – 4-й поверх, кімн. 413 або за тел.: 705-18-59.

Черкаська обласТь
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління 

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

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

1 Державна фінансова 
інспекція України 

21360688, Державна фінансова інспекція в Черкаській області, 
вул. Смілянська, 120/1, м. Черкаси, тел. (0472) 55-30-96 

Частина нежитлового 
приміщення;
гараж

21360688.8. АААДЕЕ638; 

21360688.8. ОРОУПК020

Черкаська обл., м. Городище, 
вул. Грушевського, 3; площа Миру, 6 

98,9;

21,0

160 200,00;

11 200,00 
2 роки і 364 дні

Розміщення органу місцевого самоврядування та службового автотранспорту міської ради та інші 
види діяльності, що можливо розмістити в адміністративних приміщеннях, гаражних приміщеннях

2 Міністерство освіти і 
науки України

05537851, Державний навчальний заклад «Смілянський центр 
підготовки і перепідготовки робітничих кадрів», вул. Мазура, 26, 
м. Сміла, Черкаська обл., тел. (04733) 4-31-08

Частина приміщень – вул. В. Стуса, 37, м. Сміла, Чер-
каська область 25,1 74 322,75 2 роки 364 дні

Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної 
групи

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після публікації оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, м. Черкаси, рв фдму по Чер-
каській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

м. київ
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство молоді та спорту України 14297707, Державне підприємство Національний спортивний комплекс «Олім-
пійський», 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55, тел. (044) 5906742

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщен-
ня на 1-му поверсі

14297707.2.ЕДФХГЛ005 м. Київ, вул. Еспла-
надна, 42

2,0 34 140,00
станом на 31.05.2016 

1 рік Розміщення банкомата

2 Міністерство інформаційної політики 
України 

00015332, Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ», 
01008, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16, тел. (044) 2791009

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщен-
ня 10,24 м2 та частина даху 3,00 м2

00015332.1.3 м. Київ, вул. Богдана 
Хмельницького, 8/16 

13,24 443 200,00
станом на 31.05.2016 

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

3 Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-кому нального 
господарства України

38488780, Державне підприємство «Український інститут інженерно-технічних 
розвідувань для будівництва» 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, 
тел. (044) 2867221

Нерухоме майно – нежитлові приміщення 38488780.2.ВССЧГН022 м. Київ, вул. Пше-
нична, 8а 

3 017,0 9 572 966,11
станом на 31.05.2016 

2 роки 11 місяців Розміщення виробництва пакувального ма-
теріалу

4 Міністерство аграрної політики та 
продовольства України

38516592, ДП «Спецагро», м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. 279-60-56 Нерухоме майно – частина даху – м. Київ, вул. Механі-
заторів, 6

7,0 299 600,00
станом на 31.03.2016 

2 роки 11 місяців Розміщення оператора телекомунікації, який 
надає послуги з мобільного зв’язку

5 Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України

37508596, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М.Гру-
шевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 044-153-93-94

Нерухоме майно – частина даху площею 9,20 м2 та 
частина підвального приміщення площею 18,60 м2 

37508596.2.ЮМЦУПР102 м. Київ, бульв. Друж-
би народів, 28

27,8 1 132 440,00
станом на 31.05.2016

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

6 Міністерство освіти і науки України 01132330, Національний авіаційний університет, просп. Космонавта Комаро-
ва, 1, м. Київ, 03058, тел. 044-497-51-51

Нерухоме майно – частина приміщення 1-го повер-
ху навчального корпусу № 1

01132330.1.КАТГНП001 м. Київ, просп. Кос-
монавта Комарова, 1

137,4 1 775 208,00
станом на 31.05.2016

2 роки 11 місяців Розміщення фінансової установи

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 кон-
верті з надписом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3. 
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». 
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Зам. 3049061

До уваги оцінювачів

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

фонд державного майна україни
накаЗ

 08.06.2016 м. Київ № 1131
Про зупинення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні», якою передбачено обов’язкове підвищення кваліфікації оцінювачами за відповідними напрямами оцінки майна не 
рідше одного разу на два роки, НАКАЗУЮ: 

1. Зупинити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, які не виконали вимоги Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (перелік додається). 

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити інформування громад-
ськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному бюлетені про приватизацію» , 
додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» та на веб-сайті Фонду 
державного майна України в Інтернеті. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та профе-
сійної оціночної діяльності.  

Заступник голови фонду                                                                                                                  н. лебідь 
Додаток  

до наказу ФДМУ  
від 08.06.2016 № 1131 

кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких зупинено

№ 
з/п Прізвище, ім’я та по батькові

Свідоцтво про реєстрацію у Держав-
ному реєстрі оцінювачів та СОД Кваліфікаційний документ оцінювача 

Регiон
номер дата видачі номер дата видачі навчальний заклад*

1 Батрак Дмитро Валерійович 806 02-09-2014 МФ № 110 31-05-2014 УКШ Полтавська обл.
2 Береговий Андрій Олегович 157 31-07-2015 МФ №88 24-05-2014 ІКЦ УТО м. Київ
3 Бєлавін Андрій Валерійович 1367 21-06-2004 МФ№1055 15-05-2004 Далекс-експерт м. Сімферополь
4 Бєлік Ольга Олександрівна 9447 03-09-2012 МФ № 7542 15-05-2010 ІКЦ УТО м. Київ
5 Вдовенко Володимир Андрійович 835 07-10-2014 МФ № 113 31-05-2014 УКШ Донецька обл.
6 Гаврилюк Євген Володимирович 11026 15-10-2013 МФ № 5982 24-05-2008 Далекс-експерт АРК
7 Галдіна Олена Олександрівна 6605 18-06-2008 МФ № 5983 24-05-2008 Далекс-експерт м. Сімферополь
8 Глущенко Олексій Олександрович 6702 25-07-2008 МФ № 6044 29-05-2008 Придн.ДАБтА м. Дніпропетровськ
9 Головачов Євген Євгенович 9359 22-06-2012 МФ № 8359 19-05-2012 ІКЦ УТО м. Київ

10 Гриник Сергій Михайлович 1363 21-06-2004 МФ№1062 15-05-2004 Далекс-експерт м. Сімферополь
11 Дегтярьова Валентина Сергіївна 6604 18-06-2008 МФ № 5988 24-05-2008 Далекс-експерт АРК
12 Добриця Оксана Леонідівна 7372 23-03-2009 МФ №6046 29-05-2008 Придн.ДАБтА Дніпропетровська обл.
13 Добровольський Іван Михайлович 746 18-07-2014 МФ № 118 31-05-2014 УКШ Кіровоградська обл.
14 Дубогрій Дмитрій Миколайович 7167 25-12-2008 МФ №6118 07-06-2008 Егіда Київська обл.
15 Железняк Юрій Іванович 6654 10-07-2008 МФ № 6078 07-06-2008 УКШ Київська обл.
16 Жук Ольга Миколаївна 7270 13-02-2009 МФ №5991 24-05-2008 МІБ м. Київ
17 Задорожна Дора Георгіївна 1332 07-06-2004 МФ № 1068 15-05-2004 МІБ м. Київ
18 Задорожній Павло Петрович 818 15-09-2014 МФ № 95 24-05-2014 ІКЦ УТО м. Київ
19 Зайцев Дмитро Олександрович 732 08-07-2014 МФ № 119 31-05-2014 УКШ м. Київ
20 Зубарева Олександра Олександрівна 6727 19-08-2008 МФ № 5995 24-05-2008 ІКЦ УТО м. Луганськ
21 Іскра Сергій Павлович 6601 18-06-2008 МФ № 5996 24-05-2008 Далекс-експерт м. Сімферополь
22 Карпенко Сергій Степанович 697 20-06-2014 МФ № 120 31-05-2014 УКШ м. Київ

фонд державного майна україни
накаЗ

 08.06.2016 м. Київ № 1132
Про поновлення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

Відповідно до частини шостої статті 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну ді-
яльність в Україні» у зв’язку з підвищенням кваліфікації оцінювачами, що зареєстровані в Державному реєстрі оцінювачів та 
суб‘єктів оціночної діяльності, НАКАЗУЮ: 

1. Поновити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів відповідно до поданої інформації про підвищення кваліфікації за від-
повідними напрямами оцінки майна (перелік додається). 

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити інформування громад-
ськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному бюлетені про приватизацію» , 
додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» та на веб-сайті Фонду 
державного майна України в Інтернеті. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та профе-
сійної оціночної діяльності. 

Заступник голови фонду                                                                                                                  н. лебідь 
Додаток  

до наказу ФДМУ  
від 08.06.2016 № 1132

кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено

№ 
з/п Прізвище, ім’я та по батькові

Свідоцтво про реєстрацію у Державно-
му реєстрі оцінювачів та СОД Кваліфікаційний документ оцінювача

Регiон
номер дата видачі номер дата видачі навчальний заклад*

1 Боголюб Юлія Цезарівна 611 02-04-2002 345 22-06-2001 Експерт-Сервіс Житомирська обл.
2 Бондарук Наталія Олексіївна 3620 01-11-2002 1722 27-05-2000 ІКЦ УТО м. Львів
3 Візна Вероніка Антонівна 709 23-06-2014 МФ № 8320 21-12-2013 ІКЦ УТО Закарпатська обл.
4 Вовчик Василь Іванович 4066 19-11-2002 1170 31-10-1998 МЦПІМ Закарпатська обл.

5 Горбенко Олексій Вікторович 10837 08-10-2013
2522 07-09-2001 ІКЦ УТО

Луганська обл.
МФ №3050 12-02-2005 УКШ

6 Доскач Олег Богданович 2803 25-09-2002 1564 19-02-2000 МЦПІМ м. Львів
7 Дрозд Павло Богданович 5105 18-01-2007 МФ № 4689 16-12-2006 УКШ м. Львів
8 Дуйчак Михайло Михайлович 10147 02-08-2013 МФ № 7860 06-04-2013 МІБ Закарпатська обл.
9 Заріцький Артур Олександрович 10275 16-08-2013 МФ № 8143 27-07-2013 УКШ м. Київ

10 Зарко Людмила Олексіївна 3821 11-08-2005
ЦМК 211 09-07-2005 МІБ

м. Ужгород
МФ 3736 09-07-2005 МІБ

11 Іванець Володимир Ярославович 1153 10-06-2002
1728 27-05-2000 ІКЦ УТО

Львівська обл.
130 24-04-1998 Мінюст

12 Йовенко Валерій Іванович 1543 29-07-2002 1499 25-12-1999 МЦПІМ м. Чернігів
13 Калиновський Сергій Юрійович 5580 11-06-2007 МФ №5117 02-06-2007 Експерт-Сервіс Київська обл.

14 Каракоз Микола Михайлович 190 11-05-2016
МФ № 755-2 25-02-2000 УКШ

м. Херсон
МФ № 755-1 25-02-2000 УКШ

№ 
з/п Прізвище, ім’я та по батькові

Свідоцтво про реєстрацію у Держав-
ному реєстрі оцінювачів та СОД Кваліфікаційний документ оцінювача 

Регiон
номер дата видачі номер дата видачі навчальний заклад*

23 Карпов Євген Олександрович 1957 16-12-2004 ЦМК 87 15-05-2004 МІБ м. Київ
24 Каунова Анна Олегівна 8635 10-03-2011 МФ № 7563 27-05-2010 Придн.ДАБтА м. Дніпропетровськ
25 Керч Ірина Борисівна 6667 10-07-2008 МФ № 6120 07-06-2008 Егіда м. Київ
26 Ковальов Григорій Володимирович 6840 08-09-2008 МФ №6088 07-06-2008 Експерт-Сервіс м. Донецьк
27 Ковальчук Сергій Олександрович 6931 17-10-2008 МФ №5999 24-05-2008 МІБ Львівська обл.
28 Крвавич Вероніка Іванівна 6662 10-07-2008 МФ № 6084 07-06-2008 Львів.політех. м. Львів
29 Крижанівський Павло Вікторович 817 15-09-2014 МФ № 122 31-05-2014 УКШ Черкаська обл.
30 Лутаєв Володимир Костянтинович 701 20-06-2014 МФ № 124 31-05-2014 УКШ м. Київ
31 Массаковський Михайло Володимирович 6653 10-07-2008 МФ № 6119 07-06-2008 Егіда Запорізька обл.
32 Молдован Ірина Павлівна 6696 25-07-2008 МФ № 6012 24-05-2008 МІБ м. Київ
33 Нариков Федір Миколайович 6620 23-06-2008 МФ №6015 24-05-2008 МІБ Луганська обл.
34 Недовєсов Сергій Олександрович 2617 11-04-2005 МФ 1518 03-06-2004 Далекс-експерт АРК
35 Ніколаєнко Євген Ігорович 737 08-07-2014 МФ № 125 31-05-2014 УКШ м. Київ
36 Онищенко Олександр Володимирович 8464 18-10-2010 МФ № 7561 27-05-2010 Придн.ДАБтА Кіровоградська обл.
37 Передерко Анатолій Леонтійович 1357 21-06-2004 ЦМК№92 15-05-2004 МІБ м. Черкаси
38 Плотнікова Наталія Володимирівна 8352 29-07-2010 МФ № 7564 27-05-2010 Придн.ДАБтА м. Дніпропетровськ
39 Пухарєв Валенин Валерійович 6773 19-08-2008 МФ № 6058 29-05-2008 Придн.ДАБтА м. Дніпропетровськ
40 Рябоконь Олександр Юрійович 8284 08-07-2010 МФ № 7550 15-05-2010 ІКЦ УТО Черкаська обл.
41 Самокиш Андрій Михайлович 1664 12-10-2004 МФ 1102 15-05-2004 МІБ Хмельницька обл.
42 Самсоненко Олена Володимирівна 1479 28-07-2004 МФ 1103 15-05-2004 РУЦ м. Сімферополь
43 Соловйов Микола Олексійович 1409 13-07-2004 МФ№1105 15-05-2004 РУЦ АРК
44 Солодовников Сергій Геннадійович 889 12-11-2014 МФ № 130 31-05-2014 УКШ Закарпатська обл.
45 Стеценко Денис Адріанович 812 15-09-2014 МФ № 131 31-05-2014 Донец.ДТУ Донецька обл.
46 Тертичко Андрій Олександрович 6890 01-10-2008 МФ №6031 24-05-2008 МІБ Полтавська обл.
47 Тимофєєва Марина Валеріївна 10371 27-08-2013 МФ № 7569 27-05-2010 Придн.ДАБтА м. Запоріжжя
48 Тимощик Лілія Павлівна 6595 09-06-2008 МФ № 6000 24-05-2008 МІБ м. Київ
49 Топило Олександр Васильович 791 01-09-2014 МФ № 133 31-05-2014 УКШ Донецька обл.
50 Троян Віталій Володимирович 8315 19-07-2010 МФ № 7553 15-05-2010 ІКЦ УТО м. Київ
51 Туренко Олег Іванович 700 20-06-2014 МФ № 134 31-05-2014 УКШ м. Дніпропетровськ
52 Хазін Дмитро Олександрович 750 21-07-2014 МФ № 135 31-05-2014 УКШ м. Київ
53 Чирва Дмитро Васильович 281 17-12-2015 МФ № 137 31-05-2014 УКШ м. Київ
54 Шечкова Мирослава Григорівна 702 20-06-2014 МФ № 138 31-05-2014 МІБ м. Київ
55 Шилов Віктор Миколайович 1419 13-07-2004 МФ№1111 15-05-2004 МІБ АРК
56 Шишко Денис Анатолійович 6670 14-07-2008 МФ № 6116 07-06-2008 УкрАкадБізн м. Дніпропетровськ

Примітка. УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний 
центр» Українського товариства оцінювачів; Далекс-експерт – Центр післядипломної освіти підприємства «Далекс-Експерт»; 
Придн.ДАБтА – ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»; Егіда – ТОВ «Агентство незалежної 
експертизи «Егіда»; МІБ – ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; Експерт-Сервіс – Український центр післяаварійного захисту 
«Експерт-Сервіс»; Львів.політех. – ВСП «Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національ-
ного університету «Львівська Політехніка»; РУЦ – ЗАТ «Республіканський навчальний центр»; Донец.ДТУ – Донецький державний 
технічний університет; УкрАкадБізн – Українська академія бізнесу та підприємництва.  

№ 
з/п Прізвище, ім’я та по батькові

Свідоцтво про реєстрацію у Державно-
му реєстрі оцінювачів та СОД Кваліфікаційний документ оцінювача

Регiон
номер дата видачі номер дата видачі навчальний заклад*

15 Карасьова Ольга Іванівна 9671 15-02-2013 МФ № 8575 08-12-2012 РУЦ Закарпатська обл.
16 Касянчук Юрій Олегович 3908 02-09-2005 1504 25-12-1999 МЦПІМ Львівська обл.
17 Кертвелеші Діана Йосипівна 10140 02-08-2013 МФ № 7866 06-04-2013 МІБ Закарпатська обл.
18 Кісіль Юрій Іванович 4852 07-09-2006 2326 24-03-2001 ХОПНТЕІ м. Київ
19 Копчинська Розалія Василівна 3702 14-07-2005 1302 03-04-1999 МЦПІМ Закарпатська обл.
20 Кушнір Людмила Юріївна 3951 21-09-2005 018-С 24-07-1998 РУЦ м. Чернігів
21 Лозова Оксана Олексіївна 149 29-03-2016 МФ № 7439 27-03-2010 ХЦНТЕІ м. Харків
22 Лозовий Андрій Іванович 532 27-03-2002 150 30-05-1996 Мін'юст м. Харків
23 Лосік Олег Сергійович 8448 06-10-2010 МФ № 7476 17-04-2010 МІБ Рівненська обл.
24 Любченко Ірина Петрівна 5842 18-09-2007 МФ № 4240 15-04-2006 УКШ Донецька обл.
25 Макаров Сергій Євгенійович 483 25-03-2002 1639 08-04-2000 ХОПНТЕІ м. Ужгород

26 Марку Володимир Дмитрович 7684 10-08-2009
МФ № 5347 06-10-2007 МІБ

м. Чернівці
МФ № 6007 24-05-2008 МІБ

27 Марюхніч Олександр Євгенович 5347 23-03-2007
МФ № 3753 09-07-2005 МІБ

м. ПолтаваМФ № 3868 01-10-2005 МІБ
ЦМК № 301 23-12-2006 МІБ

28 Пасерь Олена Василівна 3531 14-07-2005 932 06-12-1997 МЦПІМ м. Чернівці
29 Півень Михайло Борисович 6430 07-05-2008 МФ № 5888 05-04-2008 УКШ м. Київ
30 Ротар Олеся Володимирівна 8204 06-05-2010 МФ 3711 09-07-2005 МІБ м. Чернівці
31 Руденко Павло Ігорович 10841 08-10-2013 МФ № 827 20-12-2003 ККН Вінницька обл.
32 Сабадош Михайло Михайлович 1485 02-08-2013 МФ № 7873 06-04-2013 МІБ Закарпатська обл.
33 Садчиков Сергій Олександрович 426 14-07-2003 МФ № 207 31-05-2003 ККН м. Чернігів
34 Скалько Ольга Миколаївна 10840 08-10-2013 МФ № 8752 02-03-2013 МІБ м. Луганськ
35 Созонтова Катерина Сергіївна 831 08-12-2003 МФ № 26 22-02-2003 МІБ м. Чернівці
36 Студєнніков Валерій Валерійович 155 07-04-2016 МФ № 8314 21-12-2013 ІКЦ УТО м. Київ
37 Уздеміров Павло Вікторович 16 19-01-2015 МФ № 2105 25-11-2000 ІКЦ УТО м. Донецьк

38 Филь Сергій Вікторович 1765 09-11-2004
19-047 07-07-2001 МЦПІМ

м. Полтава
МФ 2125 02-10-2004 МІБ

39 Чайка Тетяна Олександрівна 7466 06-05-2009
МФ №6807 04-04-2009 УКШ

м. Київ
МФ № 5700 09-02-2008 УКШ

40 Чайковський Олексій Іванович 1328 09-07-2002 ЕО-148 30-05-2001 ККН Дніпропетровська 
обл.

41 Чимбур Богдан Степанович 1964 17-12-2004 2387 26-05-2001 МЦПІМ АРК

Примітка. Експерт-Сервіс – Український центр післяаварійного захисту «Експерт-Сервіс»; ІКЦ УТО – Колективне підприємство 
«Інформаційно-консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів; МЦПІМ – Міжнародний центр приватизації, інвестицій 
та менеджменту; УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; МІБ – ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; Мінюст – Міністерство 
юстиції України; РУЦ – ЗАТ «Республіканський навчальний центр»; ХОПНТЕІ – Харківське орендне підприємство науково-технічної 
та економічної інформації; ККН – Київський коледж нерухомості. 

Продовження таблиці

Продовження таблиці

оголошення Про ПровеДення КонКУрсів нА ПрАво оренДи мАЙнА

інформАція регіонАльних віДДілень фДмУ

ПіДсУмКи
інформація 

рв фдму по сумській області про результати конкурсу  
на право оренди державного нерухомого майна

Переможцем конкурсу на право оренди державного нерухомого майна – не-
житлових приміщень загальною площею 256,4 м2, розташованих за адресою: 
Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 51, на першому поверсі будівлі – 
пам’ятки історії, архітектури та монументального мистецтва місцевого значення 
«Будинок повітового земства», що перебуває на балансі Професійно-педагогічного 
коледжу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка та належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України, 
визнано єдиного претендента – фізичну особу – підприємця Усманова Миколу 
Вікторовича.

інформАція ДерЖАвних ПіДПриємств  
і оргАнізАціЙ
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація 
головного управління державної казначейської служби україни  

в івано-франківській області про проведення конкурсу з використанням 
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом  

аукціону на право оренди нерухомого державного майна
� Назва об’єкта та його місцезнаходження: приміщення площею 101,0 м2 

адмінбудівлі за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 14.
Об’єкт оренди перебуває на балансі: Головного управління Державної каз-

начейської служби України в Івано-Франківській області (далі Головне управління 
казначейства).

Орган управління: Державна казначейська служба України.
Вартість об’єкта оренди згідно зі Звітом про незалежну оцінку, виконаним на 

31.03.2016, становить 591 567,00 грн без ПДВ.
стартовий розмір орендної плати становить 4 085,76 грн (без Пдв) за 

базовий місяць оренди – травень 2016 р., який визначений відповідно до Ме-
тодики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорцій її розподілу, 

затвердженої постановою КМУ №786 від 04.10.1995, зі змінами, виходячи з рин-
кової вартості згідно зі звітом про оцінку.

Основні умови проведення конкурсу:
1. Цільове використання майна: розміщення кафе, що не здійснює продаж 

товарів підакцизної групи.
2. Строк оренди – 2 роки 11 місяців .
3. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 10 числа місяця, наступно-

го за звітним) з урахуванням індексу інфляції. Відповідно до перехідних положень 
п. 9 Закону України «Про державний бюджет України на 2016 рік» орендна плата у 
2016 р. не підлягає індексації.

4. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в суборенду.
5. Страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати укладення дого-

вору оренди не менше, ніж на його вартість згідно зі Звітом про незалежну оцінку, 
на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством.

6. Обов’язкове укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору 
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, 
компенсації плати податку за землю та надання комунальних послуг орендарю.

7. Поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок власних ко-
штів, які неможливо відокремити від орендованого майна без заподіяння йому шкоди 
(невід’ємні поліпшення), є власністю держави та компенсації не підлягають.

8. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати перемо-
жець повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору 
в розмірі орендної плати за базовий місяць до державного бюджету та балансоу-
тримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.

9. Відшкодування переможцем конкурсу коштів за виконану незалежну оцінку 
платнику оцінки протягом 10 календарних днів з дати укладення договору оренди.

10. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згід-
но з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни 
здійснюється учасниками з кроком 5 % від найвищої орендної плати, запропо-
нованої учасниками конкурсу в конкурсних пропозиціях, яка вважається почат-
ковою платою торгів.

11. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір 
орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забезпеченні 
інших умов конкурсу.

12. Переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору орен-
ди протягом 5 робочих днів повертає орендодавцю підписаний договір оренди.

13. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди такий 
учасник конкурсу сплачує до державного бюджету та балансоутримувачу (у спів-
відношенні 50 % та 50 %) штраф у 2-кратному розмірі орендної плати, визначеної 
за конкурсом.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі, проект договору оренди з пропозиціями щодо ви-

конання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вно-
ситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу), підписаний претендентом 
і завірений печаткою (за наявності); інформацію про засоби зв’язку з учасником; 
відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 7 Порядку проведення 
конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 31.08.2011 № 906, та документи, визначені Переліком 
документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, 
що належить до державної власності, затвердженим наказом ФДМУ від 14.11.2005 
№ 2975, зі змінами, а саме:

для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника 
юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; копію витягу 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; за-
вірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з ура-
хуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від 
претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним 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.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в каб. 
504 Головного управління казначейства у конверті з написом «На конкурс» з від-
битком печатки претендента (за наявності) у робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю 
до 16.45 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 14.

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 о 10.00 на 21-й календарний день з дати опу-
блікування інформаційного повідомлення про проведення конкурсу у газеті 
«відомості приватизації» у головному управлінні казначейства за адресою: 
м. івано-франківськ, вул. дністровська, 14, каб. № 301.

Кінцевий термін прийняття заяв з пакетом документів до них – за 3 робочих 
дні до дати проведення конкурсів.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі фінансової роботи та госпо-
дарського забезпечення за тел. (0342) 55-97-18 та у юридичному відділі за тел. 
(0342) 55-97-37 .


