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інформаційне ПовідомЛення 
фонду державного майна україни про проведення конкурсу  

з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону  
з продажу пакета акцій публічного акціонерного  

товариства «дніпровський машинобудівний завод»
1. Дані про товариство.
Код за ЄДРПОУ: 14313332.
Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство «Дніпровський 

машинобудівний завод» (далі – ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод»).
Місцезнаходження товариства: вул. Будівельників, 34, м. Дніпропетровськ, 

49055, Україна.
Телефон: (056) 747-30-01, тел./факс: (056) 747-30-05.
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній влас-

ності, % – 0.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет акцій у кількості 

35 652 251 штука, що становить 25 % статутного капіталу товариства, + 1 акція.
Статутний капітал товариства становить 35 652 250,00 грн.
Номінальна ціна акції – 0,25 грн.
3. Початкова ціна пакета акцій товариства – 26 521 000,00 грн.
Крок торгів – 265 210,00 грн.
4. Характеристика товариства.
Основний вид діяльності за КВЕД – 46.69 – Оптова торгівля іншими машина-

ми й устаткуванням.
Основна номенклатура: підприємство має виробничі потужності для виго-

товлення обладнання зв’язку, виробів металевих, надання виробничих послуг з 
металообробки та нанесення покриттів на метали, ремонту та технічного обслу-
говування обладнання. На даний час виробнича діяльність призупинена через 
відсутність замовлень.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.07.2016 – 174 особи.
Монопольне (домінуюче) становище на ринку – не займає.

фінансово-господарський стан ПаТ «дніпровський машинобудівний 
завод» у період з 2013 р. – I півріччя 2016 р.

Назва показника
Значення показника

за 2013 р. за 2014 р. за 2015 р. за I півріччя 
2016 р.

Середньооблікова чисельність працівників, осіб 189 154 196 205
Первісна вартість основних фондів, тис. грн 117 411 111 501 106 793 104 783
Залишкова вартість основних фондів, тис. грн 44 842 42 084  42 222 41 433 
Знос основних фондів, % 61,81 62,26 60,46 60,46
Чистий прибуток, тис. грн -470 -15 779 -6084 -6905
Рентабельність діяльності, % -0,26 -9,28 -3,42 -3,48
Дебіторська заборгованість, тис. грн 109 204 92 083 137 271 139 358
Кредиторська заборгованість, тис. грн 109 348 105 243 151 517 159 621
Прострочена заборгованість з виплати заробітної плати, тис. грн – – – –
Прострочена заборгованість перед бюджетом, тис. грн – – – 1447
Прострочена заборгованість із страхування, тис. грн – – – –
Вартість власного капіталу, тис. грн 67 325 45 468 39 531 32 626
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, ро-
біт, послуг), тис. грн

55 246 27 481 68 811 21 196

Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує това-
риство:

загальна площа приміщень виробничого призначення станом на 01.01.2016 – 
98 783,1 м2;

загальна площа складських приміщень – 9 242,5 м2;
площа приміщень невиробничого призначення – 9 445,3 м2.
Усі вказані приміщення перебувають у власності ПАТ «Дніпровський маши-

нобудівний завод».
Розмір земельної ділянки – 8,6052 га, кадастровий № 2АА002179-

020772000001, виданий Земресурсами м. Генічеська.
У постійному користуванні (дані ДЗК м. Дніпропетровська): 0,2194 га, кадастро-

вий № 1210100000:276:0026 (66099144), просп. Гагаріна,76; 1,9522 га, кадастровий 
№ 1210100000: 03:076:0005 (691107041), Запорізьке шосе, 11; 0,638 га, кадастро-
вий № 1210100000:03:305:0030, Набережна Перемоги, 3ж; 0,2189 га, кадастровий 
№ 1210100000:06:010:0024 (75005040), просп. Кірова, 80б; 42,0902 га, кадастровий 
№ 1210100000:07:202:0057 (78001062), вул. Будівельників, 34.

Обсяги викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря:
за підсумками роботи у І півріччі 2016 року кількість викидів забруднюючих 

речовин в атмосферу становить лише 0,199 т. Сплачено екологічного податку на 
суму 70 грн 75 коп. Скиди забруднюючих речовин в природні водоймища не здій-
снюються. Відходи на підприємстві не розміщуються (лампи люмінесцентні після 
заміни передаються для утилізації сторонній організації за договором).

основні показники господарської діяльності товариства  
за останні три роки та останній звітний період

Найменування 2013 р. 2014 р. 2015 р. За I півріччя 2016 р.
Обсяг реалізації продукції, тис. грн 55 246 27 481 68 811 21 196
Балансовий прибуток/збиток, тис. грн -1 407 -17 214 -6 084 -6905
Дебіторська заборгованість, тис. грн 109 204 92 083 137 271 139 358
Кредиторська заборгованість, тис. грн 109 348 105 243 151 517 159 621
Рентабельність діяльності, % -0,26 -9,28 -3,42 -3,48
Вартість активів, тис. грн 182 580 157 735 197 858 199 079
Вартість власного капіталу, тис. грн 67 325 45 468 39 531 32 626
Чистий прибуток/збиток, тис. грн -470 -15 779 -6084 -6905

5. Фіксовані умови конкурсу:
У межах корпоративних прав, придбаних за договором купівлі-продажу пакета 

акцій товариства, укладеним за результатами конкурсу, покупець зобов’язаний 
забезпечити:

1) в економічній діяльності товариства:
збереження основних видів діяльності товариства, які є на дату підписання 

договору купівлі-продажу;
протягом року від дати переходу права власності на пакет акцій погашення про-

строченої заборгованості товариства перед бюджетом за податками, зборами;
недопущення виникнення нової простроченої заборгованості товариства по 

платежах до бюджетів усіх рівнів за податками, зборами;
виконання мобілізаційних завдань, визначених для товариства;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
дотримання вимог законодавства України щодо охорони державної таємниці.
2) в інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
освоєння нових та підвищення якості наявних видів продукції та послуг;
здійснення заходів з технологічного переозброєння, модернізації виробни-

цтва, в тому числі шляхом впровадження прогресивних технологій, механізації та 
автоматизації виробництва;

удосконалення виробництва, організації праці та управління.
3) у соціальній діяльності товариства:
недопущення утворення простроченої заборгованості товариства з виплати 

заробітної плати працівникам товариства;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповно-

важеного ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої 
статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які 
передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та 
статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати пе-
реходу права власності на пакет акцій;

виконання в повному обсязі колективного договору протягом строку його дії, 
а після його завершення укладення нового або внесення змін до зазначеного до-
говору в установленому законодавством порядку та його виконання;

належне утримання об’єктів соціально-побутового призначення шляхом фінан-
сування та здійснення заходів з дотримання санітарно-гігієнічних, будівельних та 
пожежних норм і правил утримання таких об’єктів;

передачу об’єктів соціальної інфраструктури, житлового фонду, в тому числі 
гуртожитків, які є об’єктами державної власності у власність відповідних терито-
ріальних громад;

здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України 
«Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнен-
ня встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 
підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого 
травматизму і професійних захворювань;

виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно 
до вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», 
створення для них умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та 
надання інших соціально-економічних гарантій, передбачених законодавством.

4) у природоохоронній діяльності товариства:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства;
виконання заходів товариства щодо охорони навколишнього природного 

середовища.
5) у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:
належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення това-

риства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на балансі товариства, 
та недопущення його безоплатного використання та незаконного відчуження;

з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до повного виконання 
умов договору купівлі-продажу пакета акцій голосування на загальних зборах акці-
онерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, 
зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства 
виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна України. 
У разі неотримання такої згоди на день проведення загальних зборів акціонерів 
товариства покупець зобов’язаний голосувати проти збільшення (зменшення) 
розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на 
інші господарські товариства;

недопущення з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до 
повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій без попередньої 
згоди Фонду державного майна України вчинення правочину з відчуження майна 
товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом такого правочину, 
перевищує 10 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фі-
нансової звітності товариства. Зазначена умова не застосовується до правочинів 
щодо відчуження майна товариства, яке здійснюється в межах звичайної діяльності 
товариства. Під відчуженням розуміються такі правочини, як купівля-продаж, міна, 
дарування, безоплатна передача та передача до статутних (складених) капіталів 
інших господарських товариств;

спрямування в строк до 01 липня 2017 року дивідендів, нарахованих на при-
дбаний у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до його продажу держава 
в особі Фонду державного майна України до Державного бюджету України відпо-
відно до затвердженого Кабінетом Міністрів України базового нормативу відраху-
вання частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами 
фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році за період перебування 
пакета акцій у державній власності.

Строк дії зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду 
їх виконання, становить 5 років з дати переходу до покупця права власності на 
пакет акцій товариства.

6. Конкурс проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про привати-
зацію державного майна», Закону України «Про санкції», на виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та кон-
курентної приватизації у 2015 – 2016 роках», відповідно до Положення про порядок 
проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердже-
ного наказом ФДМУ від 10.05.2012 № 639, розпорядженням Антимонопольного 
комітету України від 10.05.2012 № 282-р, рішенням НКЦПФР від 10.05.2012 № 674, 
зареєстрованими Міністерством юстиції України 12.06.2012 за № 940/21252, зі 
змінами (далі – Положення).

У конкурсі з продажу пакета акцій ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод» 
мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації 
згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».

До участі в конкурсі не допускаються юридичні особи та фізичні особи, ви-
значені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 
майна», а саме:

юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є 
держава Україна;

юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінце-
вим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної 
Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною 
Радою України державою-агресором;

органи державної влади;
працівники державних органів приватизації;
державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні 

акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Мі-

ністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у 
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;

особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим 
бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або 
є пов’язаними особами таких осіб:

юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній 
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано 
санкції відповідно до законодавства;

фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, 
визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких за-
стосовано санкції відповідно до законодавства.

Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані 
санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 2015 року 
№ 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і обо-
рони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеці-
альних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та Закону України 
«Про санкції».

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу:
сплачує: конкурсну гарантію у сумі 5 304 200,00 гривень та реєстраційний збір 

у сумі 340,00 гривень.
реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного збору:

Конкурсна 
гарантія у сумі 
5 304 200,00 
грн

Одержувач коштів – Фонд державного майна України
Рахунок № 37316021000058
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172;
Код ЄДРПОУ 00032945
Призначення платежу: «як конкурсна гарантія для участі у конкурсі з продажу пакета 
акцій Публічного акціонерного товариства «Дніпровський машинобудівний завод»

Реєстраційний 
збір у сумі 
340,00 грн

Одержувач коштів – Фонд державного майна України
Рахунок № 37183500900028
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172;
Код ЄДРПОУ 00032945.
Призначення платежу: «як реєстраційний збір для участі у конкурсі з продажу пакета 
акцій Публічного акціонерного товариства «Дніпровський машинобудівний завод»

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

Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 31 серп-
ня 2016 року № 1625 «Про прийняття рішення про приватизацію частки, 
що належить Фонду державного майна України у статутному капіталі 
ТОВ «Світ ласощів» прийнято рішення про приватизацію частки, що 
належить фонду державного майна україни у статутному капіталі 
товариства з обмеженою відповідальність «світ ласощів» та стано-
вить 14 800 000 (чотирнадцять мільйонів вісімсот тисяч) гривень, 
що відповідає 40 % статутного капіталу товариства.

Найменування товариства Місцезнаходження
Товариство з обмеженою відповідальність  
«СВІТ ЛАСОЩІВ»
(ідентифікаційний код 03771732)

вул. Чигиринська, 11, м. Черкаси, 
18006
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фдму – 25 років

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

проДаж об’єктів групи а

ПРИВАТИзОВАнО шляхОм ПРОДАЖУ нА АУКцІОнІ
рівненська обЛасТь

Нежитлові приміщення загальною площею 172,2 м2 у будівлі колишньої котельні 
за адресою: Рівненська обл., Сарненський р-н, смт Клесів, вул. Дзержинського, 
32, що перебувають на балансі ПрАТ «Клесівське ПМК-177». Приватизовано юри-
дичною особою за 53 959, 40 грн, у т. ч. ПДВ – 8 993, 24 грн.

ПРИВАТИзОВАнО шляхОм ВИКУПУ
дніПроПеТровська обЛасТь

Комплекс будівель та споруд, у складі: будівля автостанції літ. А-3 загальною 
площею 1 944,5 м2; зупиночні павільйони літ. Б, літ. В; вимощення I; оглядова яма 
II, розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. 50 років Жовтня, 36. Приватизо-
вано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній 
формі, за 3 986 238,00 грн, у т. ч. ПДВ – 664 373, 00 грн.

ПоЛТавська обЛасТь
Нежитлова будівля – магазин загальною площею 55,8 м2 за адресою: 37673, 

Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Петрівці, вул. Яблунева (колишня Жовтне-
ва), 120б, що перебуває на балансі ТОВ Агрофірма «Миргородська» (код за ЄДРПОУ 
36805165). Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь 
в аукціоні в електронній формі, за 25 584,00 грн, у т. ч. ПДВ – 4 264,00 грн.

вінницька обЛасТь
інформація 

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

Назва об’єкта: господарський корпус з котельнею загальною площею 319,7 м2 
(разом із земельною ділянкою площею 0,0536 га).

Місцезнаходження об’єкта: 24600, Вінницька обл., смт Крижопіль, вул. За-
лізної дивізії, 30.

Балансотримач: ПАТ «Крижопільське АТП-10539», код за ЄДРПОУ 05461059.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля загальною площею 319,7 м2, 

1969 року побудови.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки – 0,0536 га, када-

стровий номер: 0521955100020030056. Категорія земель: землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Цільове призна-
чення: для виробничих потреб.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 216 757,00 грн, у 
т.ч.: вартість об’єкта нерухомості – 180 759,00 грн., вартість земельної ділянки – 
35 998,00 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 260 108,40 
грн; ПДВ – 43 351,40 грн, у т. ч. : вартість об’єкта нерухомості з урахуванням ПДВ – 
216 910,80 грн, у т. ч. ПДВ – 36 151,80 грн; вартість земельної ділянки з урахуванням 
ПДВ – 43 197,60, у т. ч. ПДВ – 7 199,60 грн.

Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; 
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального 
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації 
та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін 
за актом передачі; використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням 
відповідно до нормативно-правових актів та вимог державних органів, що пого-
дили проект відведення земельної ділянки.

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

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

Грошові кошти в розмірі 26 010,84 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за 
ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.

аукціон в електронній формі буде проведено 26.09.2016 українською 
універсальною біржею, час початку аукціону – 10.00, час закінчення вне-
сення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 22.09.2016 включно 
до 17.00.

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

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що 
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів дер-
жавної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитись з об’єктом можна в 
робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в 
РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел.  
56-21-81, час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю з 8.00 до 16.00.

ЗаПоріЗька обЛасТь
інформація 

про продаж на аукціоні в електронній формі  
об’єкта державної власності групи а (Ємк)

1. Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «За-
вод алюмінієвої фольги» (ДП «ЗАФ»).

Місцезнаходження: 69032, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15.
Код за ЄДРПОУ 33210902.
Види діяльності згідно з КВЕД: 24.42 виробництво алюмінію, 24.53 лиття легких 

кольорових металів, 38.32 відновлення відсортованих відходів, 41.20 будівництво 
житлових і нежитлових будівель, 46.72 оптова торгівля металами та металевими 
рудами, 77.12 надання в оренду вантажних автомобілів, 77.39 надання в оренду 
інших машин, устаткування та товарів, н. в .і. у.

Відомості про об’єкт приватизації.
На балансі підприємства будівлі (споруди, приміщення) не обліковуються.
Право власності, оренди, користування тощо земельними ділянками у під-

приємства відсутнє.
На балансі підприємства обліковуються необоротні активи у кількості 85 517 оди-

ниць, з них 85 514 одиниць – незавершені капітальні інвестиції (технологічне облад-
нання не змонтоване та не введене в експлуатацію), 3 одиниці – основні засоби.

Основні показники діяльності підприємства.
Підприємство не здійснює виробничу діяльність з моменту утворення у 2004 

році. Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середови-
ще на підприємстві відсутні.

Показники фінансово-майнового стану підприємства

Основні показники за даними балансу,  
звіту про фінансові результати, тис. грн 2013 рік 2014 рік 2015 рік Станом на 

31.05.2016
Незавершені капітальні інвестиції 373025 373025 373025 373025
Основні засоби 1171 1089 1089 1089
Оборотні активи (усього) 264 171 36 48
Вартість активів 374460 374285 374150 374162
Власний капітал (усього) 374445 374248 373916 373767
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги

7 29 191 296

Основні показники за даними балансу,  
звіту про фінансові результати, тис. грн 2013 рік 2014 рік 2015 рік Станом на 

31.05.2016
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом

3 1 4 13

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі 
страхування

1 2 13 23

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
оплати праці

4 5 26 63

Чистий фінансовий результат (збиток) (133) (197) (332) (149)
Рентабельність, % рентабельність не розраховується, оскільки 

діяльність підприємства збиткова

Кількість та склад робочих місць – 3, у т. ч.: директор, головний бухгалтер, 
комірник.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 966 426 000,00 
грн (дев’ятсот шістдесят шість мільйонів чотириста двадцять шість тисяч гри-
вень 00 коп.).

ПДВ – 193 285 200,00 грн (сто дев’яносто три мільйони двісті вісімдесят п’ять 
тисяч двісті гривень 00 коп.).

Початкова ціна об’єкта приватизації  з  урахуванням П дв –  
1 159 711 200,00 грн (один мільярд сто п’ятдесят дев’ять мільйонів сімсот 
одинадцять тисяч двісті гривень 00 коп.).

Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить 
115 971 120,00 грн (сто п’ятнадцять мільйонів дев’ятсот сімдесят одна тисяча сто 
двадцять гривень 00 коп.).

Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації:
1. Не допускати звільнення (за винятком звільнення на підставі пункту 6 ст. 40 

Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законо-
давством передбачена можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 ст. 40 
та ст. 41 Кодексу законів про працю України) працівників приватизованого під-
приємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом 
6 місяців від дня переходу до нього права власності.

2. Забезпечити протягом 30 днів з моменту підписання акта передачі об’єкта 
приватизації погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, кредитор-
ської заборгованості підприємства, що склалася станом на 31.05.2016.

3. Забезпечити протягом 30 днів з моменту підписання акта передачі об’єкта 
приватизації погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, кредитор-
ської заборгованості підприємства, що виникли за період з 31.05.2016 до дати 
підписання акта передачі об’єкта приватизації.

4. Умови подальшої експлуатації об’єкта приватизації покупець визначає са-
мостійно.

5. Забезпечити збереження навколишнього середовища, дотримання сані-
тарних та екологічних норм.

6. Забезпечити протягом 3 місяців з моменту підписання акта передачі при-
пинення юридичної особи – ДП «ЗАФ» шляхом внесення до ЄДРПОУ запису про 
її припинення на підставі правонаступництва прав і обов’язків приватизованого 
підприємства.

7. Контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу об’єкта 
приватизації здійснюватиметься органом приватизації протягом 5 років.

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

сотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Сума грошових коштів, що має вноситися учасниками аукціону (потенційними 

покупцями), у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації, перераховуєть-
ся на р/р № 37311049000444 в Державній казначейській службі України, м. Київ, 
МФО 820172, одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, 
код за ЄДРПОУ 20495280.

Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасни-
ка аукціону 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, пр. Соборний, 168, 
МФО 813015, одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, 
код за ЄДРПОУ 20495280.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціоні – 26.09.2016.
аукціон в електронній формі буде проведено українською універсаль-

ною біржею 30.09.2016, 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 числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ 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 Української універсальної біржі на 
електронну адресу auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реє-
страції заяви учасники аукціону зобов’язані 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 за-
свідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання 
цих документів.

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

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

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

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

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній  

формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: коридори першого поверху № 1 площею 10,0 м2 та № 2 площею 

32,7 м2 двоповерхової адміністративної будівлі «А», приміщення № 19-24 підвалу 
«під А» та сходова клітка ІІІ загальною площею 132,3 м2, підземне приміщення «Б» 
площею 96,16 м2.

Місцезнаходження: 71140, Запорізька обл., Бердянський р-н, смт Андріївка, 
вул. Нова, 4а.

Балансоутримувач: за договором безоплатного зберігання передано на від-
повідальне зберігання юридичній особі – ТОВ «Вітьок».

Відомості про об’єкт приватизації: коридори, приміщення підвалу та сходо-
ва клітка вбудовані в двоповерхову адміністративну будівлю (літ. А). Група ка-
пітальності будівлі – I. Рік побудови – 1979. Технічний стан будівлі задовільний, 
має два входи-виходи. Вхід з центрального фасаду будівлі, оформлений ґанком 
із залізобетонними сходами. До складу об’єкта приватизації також входить під-
земне приміщення (літ. Б). Із інженерного забезпечення приміщення мають тільки 
електропостачання.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 108 705,00 грн. 
ПДВ – 21 741,00 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 130 446,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладання до-

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

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

сотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Сума грошових коштів, що має вноситися учасниками аукціону (потенційними по-

купцями), у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації – 13 044,60 грн (тринад-
цять тисяч сорок чотири гривні 60 коп.) перераховується на р/р № 37311049000444 
в Державній казначейській службі України в м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ 
ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.

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

Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціоні – 26.09.2016.
аукціон в електронній формі буде проведено українською універсаль-

ною біржею (www.uub.com.ua) 30.09.2016, 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 
вересня 2015 р. за № 1147/27592, зі змінами. Заява на участь в аукціоні та фото-
копії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до 
Української універсальної біржі на електронну адресу auk@uub.com.ua. Протягом 
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані наді-
слати на адресу Запорізької філії Української універсальної біржі (69002, м. Запо-
ріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 
14.00, тел. (061) 220-02-26) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках 
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також 
докази надсилання цих документів.

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

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

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

Додаткову інформацію можна отримати в РВ 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 продаж на аукціоні в електронній формі  
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлові примі-
щення першого поверху (позн. III,15,17-19) загальною площею 79,5 м2 у будівлі 
колишнього готелю (А-2).

Адреса об’єкта: 80250, Львівська обл., Радехівський р-н., с.Павлів, 
просп. Юності, 6а.

Балансоутримувач: ТзОВ «Радехів-цукор» (зберігач), ЄДРПОУ 32656212, адре-
са: 80250, Львівська обл., Радехівський р-н., с. Павлів, просп. Юності, 39.

Відомості про об’єкт: приміщення розташовані у двоповерховій будівлі, яка 
знаходиться на центральній вулиці, є місце для паркування. Дата побудови – 1980 
р. Вхід до приміщення здійснюється з подвір’я головного та тильного фасадів. 
Висота приміщень – 3,15м, підлога – лінолеум, вікна дерев’яні, оздоблення – 
пофарбування водоемульсійними вапняними фарбами, інженерні комунікації – 
електроосвітлення.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 186 600,00 грн, ПДВ – 37 320,00 грн. 
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 223 920,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 22 392,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження по-

купцем об’єкта приватизації здійснювати після повної сплати ціни продажу за зго-
дою державного 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 – 26.09.2016 до 16.00.
аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «українська 

міжрегіональна спеціалізована» 30 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 р. № 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 учасники аукціону зобов’язані 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).

ХмеЛьницька обЛасТь
інформація 

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

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

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

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

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

рахунку за об’єкт приватизації: для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти 

подає конкурсну документацію, остаточний проект договору купівлі-продажу 
пакета акцій та конкурсну пропозицію.

Конкурсна документація (складена відповідно до переліку документів у відпо-
відності до вимог розділу V Положення) складається та запечатується в окремий 
непрозорий пакет з написом «Конкурсна документація» із зазначенням на ньому 
тільки адреси державного органу приватизації і назви конкурсу. На пакеті не по-
винна міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати по-
тенційного покупця.

Остаточний проект договору купівлі-продажу запечатується в непрозорий пакет 
з написом «Остаточний проект договору купівлі-продажу», на якому зазначаються 
найменування та місцезнаходження державного органу приватизації, назва кон-
курсу і потенційний покупець.

Конкурсна пропозиція (оформлена відповідно до додатка 2 до Положення) 
та документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала конкурсну 
пропозицію, подаються у запечатаному непрозорому пакеті з написом «Конкурс-
на пропозиція», на якому зазначаються тільки найменування, адреса державного 
органу приватизації та назва конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація, 
за допомогою якої можна було б ідентифікувати учасника конкурсу.

8. Дата, початок та час завершення приймання конкурсної документації та 
остаточного проекту договору купівлі-продажу.

Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-
продажу починається з дня опублікування інформаційного повідомлення про про-
ведення конкурсу.

Після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу по-
тенційні покупці письмово звертаються до Фонду державного майна України та 
укладають з ним договір про конфіденційність і отримують пакет документації про 
конкурс, який містить документи відповідно до п. 6.8 Положення.

Після отримання пакета документації про конкурс потенційний покупець опра-
цьовує і подає до Фонду державного майна України один примірник пропозицій 
до договору купівлі-продажу пакета акцій з чітко зазначеними змінами та допо-
вненнями (у разі наявності).

Приймання пропозицій від потенційних покупців до проекту договору купівлі-
продажу пакета акцій завершується 20 вересня 2016 року о 18.00.

Фонд державного майна України надає потенційним покупцям опрацьова-
ний та затверджений остаточний проект договору купівлі-продажу не пізніше 23 
вересня 2016 року.

Потенційний покупець не пізніше 27 вересня 2016 року подає один примір-
ник остаточного проекту договору купівлі-продажу разом з письмовою згодою 
щодо його умов.

Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору 
купівлі-продажу завершується 27 вересня 2016 року о 18.00.

9. Адреса приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору 
купівлі-продажу: вул. Кутузова, 18/9, м. Київ-133, 01601, Фонд державного майна 
України, кімн. 504 щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях з 9.00 до 16.45, у перед-
святкові дні – з 9.00 до 17.00.

10. Дата, час та місце початку та завершення приймання конкурсних пропозицій.
Реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій про-

водиться 05 жовтня 2016 року з 10.00 до 10.50 у приміщенні Фонду державного 
майна України за адресою: м. Київ-133, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303.

11. Дата, час та місце проведення конкурсу.
конкурс з продажу пакета акцій ПаТ «дніпровський машинобудівний 

завод» буде проведено 5 жовтня 2016 року об 11.00 у приміщенні фонду 
державного майна україни за адресою: м. київ-133, вул. кутузова, 18/9, 
кімн. 303.

12. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитись з товариством можна за адресою: вул. Будівельників, 34, м. Дні-

пропетровськ, 49055, Україна.
Для відвідання товариства необхідно отримати письмовий дозвіл Фонду дер-

жавного майна України.
13. Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з організації 

конкурсу.
Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання товариства можна отри-

мати за адресою: вул. Кутузова, 18/9, м. Київ-133, 01601, Управління конкурсно-
го продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації Фонду державного 

майна України (кімн. 614), щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з 9.00 до 16.45, 
у передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00. Телефони для довідок: (044) 200-33-53,  
200-34-43. Електронна адреса: zah@spfu.gov.ua, borysyuk@spfu.gov.ua.

14. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
Покупець акцій у бездокументарній формі подає до державного органу привати-

зації в складі проекту остаточного договору купівлі-продажу інформацію про відкри-
тий на ім’я покупця рахунок у цінних паперах у депозитарній установі та інформацію 
про депозитарну установу в обсязі, необхідному для складання розпорядження про 
виконання облікової операції з переказу придбаних покупцем акцій.

ПІДСУмКИ
інформаційне ПовідомЛення 

рв фдму по Тернопільській області про визнання конкурсу  
з продажу пакета акцій ПаТ «Тернопільський  

радіозавод «оріон» (23.08.2016) таким, що не відбувся
Регіональним відділенням ФДМУ по Тернопільській області підбито під-

сумки конкурсу з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства 
«Тернопільський радіозавод «Оріон», що знаходиться за адресою: вул. 15 Квіт-
ня, 6, м. Тернопіль, 46023 (ЄДРПОУ: 22607719), інформаційне повідомлення 
про проведення якого було опубліковано в газеті «Відомості приватизації» від 
13.07.2016 № 56 (972).

До продажу був запропонований пакет акцій у кількості 99 543 480 штук, що 
становить 96,129 % статутного капіталу товариства.

Початкова ціна пакета акцій товариства – 140 750 000,00 грн.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів 

акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом ФДМУ від 10.05.2012 № 639, 
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10.05.2012 № 282-р, рі-
шенням НКЦПФР від 10.05.2012 № 674 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 12.06.2012 за № 940/21252, конкурс з продажу пакета акцій ПАТ «Терно-
пільський радіозавод «Оріон» визнано таким, що не відбувся у зв’язку із відсутністю 
заяв від потенційних покупців.

Продовження. Початок на стор. 1

Продовження таблиці
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фдму – 25 років

конкурСи з  віДбору розробників Документації із землеуСтрою

у гривнях шляхом їх безготівкового перерахування з відкритих у банках України 
рахунків; право володіння, користування і розпорядження об’єктом приватизації 
переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прива-
тизації; надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов 
договору; переможцю аукціону після підписання акта передачі об’єкта приватизації 
згідно з чинним законодавством України здійснити заходи щодо переоформлення 
права власності на об’єкт 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» 26 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 учасники аукціону 
зобов’язані 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 заяв на участь у аукціоні – 22.09.2016 до 17.00.
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 – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.

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

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

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 08.00 до 17.00 за місцем його 
розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Хмельниць-
кій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. (0382) 79-56-16, 
час роботи – з 8.00 до 17.00, крім вихідних.

Черкаська обЛасТь
інформація 

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

Назва об’єкта: будівля колишнього медпункту загальною площею 165,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Нечуй-Левицького, 78б, смт Стеблів, Корсунь-

Шевченківський район, Черкаська обл., 19600.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Стеблівська бавовняна 

прядильно-ткацька фабрика», код за ЄДРПОУ 00306746, адреса: 19600, Черкаська 
область, Корсунь-Шевченківський р-н, смт Стеблів, вул. Нечуй-Левицького, 78.

Інформація про об'єкт: одноповерхова цегляна будівля загальною площею 
165,6 м2, розташована на території ПАТ «Стеблівська бавовняна прядильно-ткацька 
фабрика». Рік введення в експлуатацію – 1959. Будівля потребує капітального ре-
монту. До будинку підведені електромережа та централізоване водопостачання. 
За призначенням об’єкт не використовується. Загальний фізичний стан незадо-
вільний. Фізичний знос приміщень – 47,49%.

Відомості про земельну ділянку: земельній ділянці під об’єктом площею 0,0254 
га присвоєно кадастровий номер № 7122555500:01:001:0199.

Початкова ціна без ПДВ – 69 250,00 грн, ПДВ – 13 850,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 83 100,00 грн.
Умови продажу та експлуатації:
подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає само-

стійно. Покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього 
середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм, вимог 
природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно з чинним 
законодавством України. Питання використання земельної ділянки під придбаним 
об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством 
після підписання акта передачі об’єкта. Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації 
здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу; засоби платежу – грошові кошти.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007, 
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одер-
жувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.

Грошові кошти в розмірі 8 310,00 грн, що становить 10% від початкової ціни 
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській 
області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна 
казначейська служба України.

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

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 26 вересня 2016 року.
аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним то-

вариством державна акціонерна компанія «національна мережа аукціон них 
центрів» (далі – ПаТ дак «нмац») 30 вересня 2016 року, час початку торгів 
(початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (за-
кінчення аукціону) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому чис-
лі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії 
документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до ПАТ 
ДАК «НМАЦ» на електронну адресу: http://www.nmac.net.ua// філії «Черкаський 
аукціонний центр».

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу філії «Черкаський аукціонний центр» ПАТ ДАК 
«НМАЦ» (18000, м. Черкаси, вул. Благовісна, 213) оригінал заяви на участь в аук-
ціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є до-
датками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

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

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області.

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

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

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній  

формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 77,2 м2 у двоповер-

ховому будинку.
Адреса об’єкта: 20930, Черкаська обл., Чигиринський р-н, с. Медведівка, 

вул. М. Залізняка, 1/1м.
Балансоутримувач: Чигиринська районна державна адміністрація (код за ЄД-

РПОУ 04061323), адреса: 20901, Черкаська область, м. Чигирин, вул. Б. Хмель-
ницького, 26.

Відомості про об’єкт: п’ять кімнат (літ. А-2) загальною площею 77,2 м2 (майно 
колишнього АКАБ «Україна»), розташованих на першому поверсі двоповерхової 
цегляної будівлі колишнього гуртожитку ВАТ «Медведівська ПМК-203». Рік будів-

ництва – 1970. Приміщення не експлуатуються, потребують ремонту. Загальний 
фізичний знос – 34,3%, санітарно-технічний стан задовільний. Земельна ділянка 
окремо під об’єкт приватизації не виділена.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 32 600,00 грн, ПДВ – 6 520,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 39 120,00 грн.
Умови продажу: подальше призначення та використання об’єкта покупець 

взначає самостійно; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження на-
вколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних 
норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно 
з чинним законодавством України; питання використання земельної ділянки під 
придбаним об’єктом вирішується покупцем самостійно згідно з чинним законо-
давством після підписання акта передачі об’єкта; сплата ціни продажу за об’єкт 
приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального 
посвідчення договору купівлі-продажу.

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

сотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час 

розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007, 
банк в ГУДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одер-
жувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.

Грошові кошти в розмірі 3 912,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській 
області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна 
казначейська служба України.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 3 жовтня 2016 року.
аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша 

універсальна біржа «україна» 7 жовтня 2016 року, час початку торгів (по-
чаток аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (за-
кінчення аукціону) – 13.00.

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

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціо-
ну зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа 
«Україна» (03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86д) оригінал заяви на участь 
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що 
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державно-
го майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитись 
з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 10.00 до 16.00 за 
сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію можна отримати 
за телефоном (0472) 37-26-61.

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

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

одеська обЛасТь
В інформації про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни в 

електронній формі об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу 
Державного підприємства «Науково-дослідний та конструкторсько-технологіч-
ний інститут холодильної техніки і технології «Агрохолод», опублікованій у газеті 
«Відомості приватизації» від 29.08.2016 № 69 (985) на стор. 2, адресу Публічно-
го акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна ме-
режа аукціонних центрів» слід читати: «65039, м. одеса, вул. Транспортна, 
7, кв. 82/83.».

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

проДаж об’єктів групи ж

вінницька обЛасТь
інформація 

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

Назва об’єкта: лазня з обладнанням.
Адреса об’єкта: 24200, Вінницька обл., смт Томашпіль, вул. Заводська, 10а.
Балансоутримувач: ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», код за ЄДРПОУ 

32721857.
Інформація про об'єкт: одноповерхова цегляна будівля лазні загальною площею 

191,7 м2. Рік будівництва – 1928. Обладнання: котел КВ-300, 1987 року випуску, не 
придатний до використання. Площа земельної ділянки – 0,0442 га. Кадастровий 
номер: 0523955100:01:004:0375. Категорія земель: землі громадської та житлової 
забудови. Цільове призначення: для обслуговування лазні.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 68 609,00 грн, ПДВ – 13 721,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 82 330,80 грн.
Умови продажу об’єкта: можливе перепрофілювання без змін призначення 

об’єкта щодо надання соціальних послуг; покупець зобов’язаний протягом 30 

календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу 
сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни 
продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.

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

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

Грошові кошти в розмірі 8 233,08 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на р/р №37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 22.09.2016 включно 
до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено 26.09.2016 українською 
універсальною біржею, час початку аукціону – 10.00, час закінчення вне-
сення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведен-
ня в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 

№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за 
№ 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додат-
ками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної 
біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. до 17.00. Протягом двох кален-
дарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на 
адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) 
оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином за-
свідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання 
цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державно-
го майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитись з 
об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформа-
цію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, 
вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 56-21-81, час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), 
у п’ятницю з 8.00 до 16.00.

воЛинська обЛасТь
інформація 

рв фдму по волинській 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 зем-

леустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою 
(розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, закрі-
плення меж земельної ділянки межовими знаками; погодження меж земельної 
ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами, внесення відо-
мостей до національної кадастрової системи, у т. ч. перевірка файла обміну 
даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінно-
го файла); отримання позитивного висновку державної експертизи та витягу з 
Державного земельного кадастру; погодження та затвердження проекту зем-
леустрою у встановленому порядку та інші документи, необхідні для продажу 
земельної ділянки).

� Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований 
об’єкт державної власності групи а – склад для зберігання готової продук-
ції, реєстр. № 5383767.1.аабббк487, площею 484,1 м2 (разом із земель-
ною ділянкою), за адресою: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, м. Камінь-
Каширський, вул. Ковельська,114а.

Балансоутримувач: ВАТ «Камінь-Каширський консервний завод».
орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0484 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 09.02.2008 

№ 166 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» зі змінами від 22.04.2008 
№ 483 та рішення Камінь-Каширської міської ради Волинської області від 
24.12.2013 № 42/66.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до регіонального відділен-
ня ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, 
на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору ви-
конавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення 
конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий 
запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, що 
подаються на конкурс, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (до-
даток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, 
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 №1420 та зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948 зі змінами); копія доку-
мента, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних 
осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання від-
мовляються 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 довід-
ки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претенден-
та – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність пре-
тендента вимогам встановленим чинним законодавством до виконавців робіт 
із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за 
наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути за-
значено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, 
перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матері-
алів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку 
персональних даних (додаток 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців 
робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 №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 12.10.2016 об 11.00 у рв фдму по волинській об-
ласті за адресою: м. Луцьк, київський майдан, 9, кімн. 801, телефон для 
довідок 24-00-57.

Конкурсну документацію претенденти подають до сектору організаційно-
адміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за п’ять робо-
чих днів до дати проведення конкурсу за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 
9, кімн. 807.

донецька обЛасТь
інформація 

рв фдму по донецькій області про повторне оголошення  
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою

1. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під 
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.

� Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи а – 
нежитлова будівля комбінату побутового обслуговування загальною пло-
щею 93,0 м2 за адресою: 87050, Донецька обл., Володарський р-н, с. Тополине, 
вул. Шкільна, 13, що обліковується на балансі СТОВ «Первомайська птахофа-
брика».

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташована нежитлова бу-
дівля комбінату побутового обслуговування загальною площею 93,0 м2.

розмір земельної ділянки: –.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 11.03.2010 

№ 324 зі змінами, наказ РВ ФДМУ по Донецькій області від 02.07.2016 № 00595, 
вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2 ст. 377 Цивільного кодек-
су України.

Перелік документів, які необхідно одержати в результаті проведення робіт із 
землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастро-
вого номера земельній ділянці.

2. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле-
устрою щодо відведення земельної ділянки з метою продажу об’єкта приватизації 
разом із земельною ділянкою (погодження меж земельної ділянки з суміжними 
землекористувачами; визначення та закріплення меж земельної ділянки в нату-
рі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з 
реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі та присвоєння 
кадастрового номера; погодження та затвердження документації із землеустрою у 
встановленому порядку, одержання позитивного висновка державної експертизи 
документації із землеустрою, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних 
для продажу земельної ділянки).

�  Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва – 
котельня за адресою: 87050, Донецька обл., Володарський р-н, с. Тополине, 
вул. Шкільна, 26а, що обліковується на балансі СТОВ «Первомайська птахофа-
брика».

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт неза-
вершеного будівництва – котельня.

розмір земельної ділянки визначається у ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: Закон України «Про особливості 

приватизації об’єктів незавершеного будівництва», накази ФДМУ від 10.02.2007 
№ 247 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що під-
лягають приватизації, та виключення з переліку», від 29.11.2013 № 3936 «Про вне-
сення змін у додаток №1 до наказу Фонду державного майна України від 10.02.2007 
№ 247…», наказ РВ ФДМУ від 11.07.2016 № 00621 «Про прийняття рішення про 
приватизацію об’єкта державної власності групи Д».

Перелік документів, які необхідно одержати в результаті проведення робіт із 
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, витяг з 
Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній 
ділянці, позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою, 
інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

Умови конкурсу.
Претенденти на участь у конкурсі подають до Регіонального відділення Фонду 

державного майна України по Донецькій області конкурсну документацію в за-
печатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На 
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта 
та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з 
їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (від-

повідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із 
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі зміна-
ми); 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 (для претендента – фізичної осо-
би); копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому 
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії 
документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановле-
ним чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова ін-
формація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання 
на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено: вид документації із 
землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які 
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представ-
лені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних 
(відповідно до додатку 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт 
із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420, зі зміна-
ми) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з від-
бору виконавців робіт із землеустрою.

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

конкурс відбудеться 04.10.2016 о 10.00 у рв фдму по донецькій області 
за адресою: 61024, м. Харків, вул. гуданова, 18, 4-й поверх, кімн. 402.

Конкурсна документація на участь у конкурсі подається до відділу інформа-
ційного та організаційно-документального забезпечення регіонального відді-
лення: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 316 не пізніше ніж 
за п’ять робочих днів до оголошеної дати проведення конкурсу – до 26.09.2016 
(включно).

Телефон для довідок (057) 704-17-36 (відділ приватизації та постприватиза-
ційного контролю).

фДму повіДомляє

фонд державного майна україни

накаЗ
 29.08.2016  м. Київ  № 1610
Про внесення змін до Переліку об’єктів групи е, що підлягають 

приватизації у 2015 – 2016 роках за участю регіональних  
відділень фонду державного майна україни

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», ст. 
11 Закону України «Про приватизацію державного майна», на виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року № 271 «Про проведення про-
зорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2016 роках» (із змінами), враховуючи 
лист Регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській об-
ласті від 20.07.2016 № 01-05-02976, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Переліку об’єктів групи Е, що підлягають приватизації у 2015 – 
2016 роках за участю регіональних відділень Фонду державного майна України, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15 червня 2015 року 
№ 857 «Про затвердження Переліків об’єктів групи Е, що підлягають приватизації 
у 2015 – 2016 роках» (із змінами), зміну, а саме у пункті 4, у графі «Код ЄДРПОУ» 
цифри «05410435» замінити цифрами «00375177».

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду 
відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

в. о. голови фонду                                                    д. Парфененко
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5 вересня 2016 року № 71 (987)

фдму – 25 років

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

вінницька обЛасТь
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові будівлі: гараж «літ. б» 79,5 м2; га-

раж «літ. д» 36,8 м2; дизельна «літ. е» 34,9 м2. Балансоутримувач: Управління 
Державної казначейської служби України у Тульчинському районі Вінницької об-
ласті. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, 
м. Тульчин, вул. М. Леонтовича (колишня Леніна), 47. Мета проведення оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс 
замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: 
vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. 
Платник робіт з оцінки – ФОП Полянський М. М. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капіталь-
них інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 3 будівлі. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ста-
ном на 01.08.2016: відновна – 13 493,00 грн; залишкова – 6 314,00 грн. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових вбудованих приміщень 
№ 14 (12,68 м2), № 15 (2,38 м2) загальною площею 15,06 м2 на 1-му по-
версі 2-поверхової адміністративної будівлі. Балансоутримувач: Вінницька 
дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин, 
вул. Привокзальна, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника кон-
курсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника 
конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт 
з оцінки – ТОВ «ЛУН ЮА». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні 
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 частини приміщень. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавер-
шених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 
31.07.2016: відновна – 3 245,81 грн; залишкова – 37,95 грн. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.08.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових вбудованих приміщень 
№ 14 (12,68 м2), № 15 (3,02 м2) загальною площею 15,7 м2 на 1-му поверсі 
2-поверхової адмінбудівлі. Балансоутримувач: Вінницька дирекція Українського 
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. Привокзальна, 1. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укла-
дення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного 
майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна 
адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ 
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «ЛУН Україна». Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 
частини приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, осно-
вних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінан-
сових інвестицій станом на 31.07.2016: відновна – 3 383,75 грн; залишкова – 39,56 
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення 
вестибуля № 438 площею 2,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального 
корпусу № 2. Балансоутримувач: Вінницький національний технічний університет. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з ме-
тою продовження терміну дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ 
оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник 
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Під-
приємство комунальних платежів». Кількість об’єктів необоротних активів (нема-
теріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій 
станом на 01.07.2016: відновна – 720,32 грн; залишкова – 167,29 грн. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.

� 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення 
вестибуля № 28 площею 2,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального 
корпусу № 3. Балансоутримувач: Вінницький національний технічний університет. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 
7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продо-
вження терміну дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди 
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65.  
Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з 
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Підприєм-
ство комунальних платежів». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні 
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавер-
шених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 
01.07.2016: відновна – 791,99 грн; залишкова – 423,42 грн. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.08.2016.

� 6. Назва об’єкта оцінки: частина покрівлі 9-поверхової адміністративної 
будівлі (літ. а) площею 17,7 м2. Балансоутримувач: Головне управління Держав-
ної казначейської служби України у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29. Мета проведення оцінки: визначен-
ня ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. 
Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника 
конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій 
області. Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар». Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: частина по-
крівлі. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвес-
тицій станом на 01.07.2013: відновна – 30 835,00 грн; залишкова – 19 646,00 грн. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.

� 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 10 (14,2 м2), 
№ 11 (13,6 м2), част. № 2 (5,8 м2), част. № 6 (2,08 м2), част. № 8 (2,0 м2) 
загальною площею 37,68 м2 одноповерхової адмінбудівлі (літ. а). Балансо-
утримувач: Головне управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: 22200, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, 
вул. Б. Хмельницького, 73. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ 
оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник 
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП 
Темник К. І. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 приміщення, 3 частини приміщень. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавер-
шених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 
01.08.2016: відновна – 71 832,26 грн; залишкова – 62 275,32 грн. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна): 31.08.2016.

� 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення: № 13 – № 21 
(193,6 м2); № 35 – № 39 (53,9 м2); част. № 40 (47,41 м2); № 41 (4,3 м2), 
№ 43 – № 50 (53,8 м2); № 149 (2,0 м2) загальною площею 355,01 м2 у прим. 
№ 2 на 1-му поверсі виробничого корпусу. Балансоутримувач: Виробнича 
філія «Вінницька картографічна фабрика» державного підприємства «Центр дер-
жавного земельного кадастру». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Він-
ниця, вул. 600-річчя, 19. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ 
оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник 
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ 
«Магістраль – 2002». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні акти-
ви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 24 приміщення, 1 частина приміщення. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ста-
ном на 01.01.2016: відновна – 71 967,00 грн; залишкова – 35 708,00 грн. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.

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

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

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додат-

ках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання 
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претен-
дента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

З метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, а також уникнення 
зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, максимальна ціна 
надання послуг з оцінки:

об’єкта нерухомого майна, зокрема декількох об’єктів нерухомого майна, 
що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні при-
міщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 
1 725,40 грн; окремо розташованої будівлі – 1 849,90 грн; комплексу будівель та 
споруд – 3 200,00 грн.

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

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

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

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

конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в га-
зеті «відомості приватизації» о 10.00 у рв фдму по вінницькій області за адре-
сою: 21018, м. вінниця, вул. гоголя, 10. Телефон для довідок 53-03-50.

донецька обЛасТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки
� 1. Назва об’єкта оцінки: державне майно загальною площею 4 368,3 м2, 

у т. ч. будівлі лігатур великого розважування площею 1 091,1 м2, металевої 
прибудови розширення виробництва лігатур площею 115,0 м2, нежитлові 
приміщення загальною площею 623,1 м2 будівлі ділянки литва ТнТ, вироб-
ництва карбіду кальцію і випалення концентрату, нежитлові приміщення 
загальною площею 2 539,1 м2 будівлі блоку складі. Найменування балансо-
утримувача об’єкта оцінки: ДУ «НІОХІМ» (код за ЄДРПОУ 002097420314). Місце-
знаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Волноваський р-н, смт Донське. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору орен-
ди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./факс (057)  
704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ТОВ «УТМ 
ІНВЕСТ». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення 
площею 10,0 м2 коридору на першому поверсі учбового корпусу (реєстровий 
номер 00193559.2.бддмуф053). Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», код за ЄДРПОУ 
02070812. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Гу-
геля, 10. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замов-
ник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./факс (057) 704-17-36,  
електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ФОП Тіховський Єв-
ген Олександрович. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016.

Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про 
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від 
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за 
№ 60/28190 (далі – Положення).

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

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

підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, каль-
куляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання ро-
біт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення 
конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду 
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претен-
дента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та під-
писання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 2 до Положення).

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

леною формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбаче-
них абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода 
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, 
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхід-
ності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).

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

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61024, м. Харків, вул. Гу-
данова, 18, каб. 408. Телефони для довідок: (057) 704-17-36, (066) 988-91-12.

конкурс відбудеться 22 вересня 2016 року о 10.00 у рв фдму по доне-
цькій області за адресою: м. Харків, вул. гуданова, 18, каб. 408.

Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційно-
документального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (каб. 316) не пізні-
ше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). 
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної 
діяльності, який подає заяву.

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: об’єкт незавершеного будівництва – банно-пральний 

комбінат разом із земельною ділянкою. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Жи-
томирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 32. Балансоутримувач: 
відсутній (об’єкт повернутий у державну власність). Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу об’єкта приватизації разом 
із земельною ділянкою на аукціоні. Кількість об’єктів – 3 од., а саме: банно-пральний 
комбінат (літ. А-2), загальна площа – 918,8 м2, ступінь будівельної готовності – 
66 %; будівля (літ. Б-1), загальна площа – 47,8 м2, ступінь будівельної готовності – 
84 %; пожежні резервуари (2 шт.). Витрати на будівництво – дані відсутні. Розмір 
земельної ділянки: 0,5700 га (кадастровий номер 1820384800:01:005:0104). Місце 
розташування земельної ділянки: Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, 
вул. Садова, 32. Цільове призначення земельних ділянок: 03.15 – землі для будів-
ництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Правовий режим 
земельної ділянки – державна власність. Нормативна грошова оцінка земельних 
ділянок – відсутня. Дата оцінки: 31.08.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Жито-
мирській області; платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 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 відповідають 
об’єкту оцінки, а також які мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової 
оцінки земельних ділянок.

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

Конкурсна документація подається 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.

Суб’єкт оціночної діяльності забезпечує виготовлення кошторисної докумен-
тації на об’єкт приватизації.

конкурс відбудеться 20.09.2016 об 11.00 у рв фдму по житомирській об-
ласті за адресою: м. житомир, вул. 1 Травня, 20, тел. для довідок 42-04-18.

ЗакарПаТська обЛасТь
IнформацIя 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 5) площею 11,0 м2 

модуля (літ. а). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Виноградівський 
р-н, смт Вилок, вул. Раковці, 142, митний пост «Вилок». Найменування балансоу-
тримувача: Закарпатська митниця ДФС (тел. (0312) 64-96-04). Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу: (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: 
zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській 

області. Платник робіт з оцінки: ПАТ АБ «Укргазбанк». Правовий режим земельної 
ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної 
ділянки: 46,50 грн/м2 станом на 13.02.2015. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовна).

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

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

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

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і 
складається з:

підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт (у 
календарних днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт 
з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів. Відповідно до листа ФДМУ від 
15.06.2016 № 10-36-11307 максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде роз-
глядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, визначена за результа-
тами аналізу цін, що склалися у І кварталі 2016 року в Україні, і становить: об’єкт не-
рухомого 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; документів щодо 
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).

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

Конкурсна документація подається на кожний об’єкт окремо. На конверті по-
трібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а та-
кож зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь у конкурсі та 
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

конкурс відбудеться о 10.00 у рв фдму по Закарпатській області (адре-
са: м. ужгород, вул. собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати 
опублікування цієї інформації в газеті «відомості приватизації». Телефон 
для довідок (0312) 61-38-83.

ЗаПоріЗька обЛасТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: гараж (літ. а) площею 426,2 м2, прохідна (літ. 

б) площею 6,8 м2, замощення (літ. і) площею 3 592,8 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Запорізька обл., Василівський р-н, с. Балки, вул. Миру, 286. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач 
майна: Управління каналів Північно-Рогачикської зрошувальної системи. Платник 
робіт з оцінки: ФОП Дунаєнко Микола Григорович. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна) – 31.08.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного 
майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адре-
са РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з 
оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 51, № 52 першого 
поверху адміністративної будівлі (літ. а-10) загальною площею 57,8 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний (Леніна), 77. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутри-
мувач майна: ДП «Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному 
розвитку України». Платник робіт з оцінки: ФОП Криволапов Олександр Петрович. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016. Контактні те-
лефони: 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.

� 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх будівлі (літ. а-4, ін-
вентарний номер 406, реєстровий номер 02495431.10.аааддЛ068) нежит-
лові приміщення № 28 площею 17,4 м2 та № 29 площею 15,1 м2, загальною 
площею 32,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69076, м. Запоріжжя, вул. Ново-
будов, 4. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору 
оренди. Балансоутримувач майна: Запорізьке відділення (ідентифікаційний код ЄД-
РПОУ 02495483) державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут 
будівельних конструкцій». Платник робіт з оцінки: ФОП Мантула Олена Олексан-
дрівна. 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.

�  4. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в підвальний поверх чоти-
риповерхової адміністративної будівлі (літ. а-4), реєстровий номер 
00201081.1.бдПмЧн7734, нежитлове приміщення № 1 (у складі приміщень з 
№ 1 до № 14 включно) загальною площею 172,6 м2. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 180. Розмір земельної ділянки (ділянок), 
усього – 0,2176 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, 
просп. Соборний (Леніна), 180. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – 
розташування будівлі інституту. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – по-
стійне користування. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну 
дії договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП «Державний науково-дослідний 
та проектний інститут титану». Платник робіт з оцінки: ФОП Маніна Наталія Мико-
лаївна. 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.

� 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення з № 1 до 
№ 19 включно першого поверху будівлі (літ. а-1, ганок площею 4,7 м2) за-
гальною площею 258,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Мелітополь, 
просп. 50-річчя Перемоги, 36/13. Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою 
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Дніпровська 
електроенергетична система державного підприємства Національна енергетична 
компанія «Укренерго». Платник робіт з оцінки: ВАТ «Запоріжжяобленерго». Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016. Контактні теле-
фони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061)  
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

� 6. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі учбового корпусу (літ. а-5) 
загальною площею 7,34 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69006, м. Запо-
ріжжя, вул. Добролюбова, 10. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька дер-
жавна інженерна академія. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Київстар». 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.

� 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 50, 51, 52, 53, 53а, 
88, 89, 90, 91, 92, 93 та частина приміщення № 54 (площею 18,72 м2) за-
гальною площею 196,72 м2 першого поверху триповерхової будівлі учбового 
корпусу № 4, літ. а-3, реєстровий номер 02125243.40.рПкХяр003. Місце-
знаходження об’єкта оцінки: 69600, м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 33а (колишня 
назва вул. Леппіка, 33а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження тер-
міну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний вищий навчаль-
ний заклад «Запорізький національний університет». Платник робіт з оцінки: ПАТ 
Комерційний банк «Приватбанк». 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.

� 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 3, № 6, № 7 однопо-
верхової будівлі навчальної майстерні (літ. б) загальною площею 202,3 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43. 
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 15 464,0 м2. Місце розташування 
земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 43. 
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): землі громадського призна-
чення. Функціональне призначення – функціонування технікуму. Правовий режим 
земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцін-
ка земельної ділянки (ділянок) – 7 715 608,16 грн. Наявність об’єктів, що містять 
державну таємницю (так, ні): відсутня. Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою 
укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний вищий на-
вчальний заклад «Запорізький будівельний коледж». Платник робіт з оцінки: ФОП 
Мусійченко Андрій Геннадійович. 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.
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Продовження таблиці

�  9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 1-5 площею 
29,7 м2 та частини приміщень спільного користування № 1-11, 1-1, 1-2 
площею 21,18 м2 першого поверху будівлі (літ. а-1), реєстровий номер 
02360576.31.ааадее939, загальною площею 50,88 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Запорізька обл., Приазовський р-н, смт Приазовське, вул. Пушкі-
на, 3. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,0852 га. Місце розташування 
земельної ділянки (ділянок): Запорізька обл., Приазовський р-н, смт Приазов-
ське, вул. Пушкіна, 3. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – роз-
міщення адміністративної будівлі відділу статистики у Приазовському районі. 
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нор-
мативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – 40 180,32 грн. Наявність 
об’єктів, щ о містять державну таємницю (так, ні) – відсутня. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: 
Головне управління статистики у Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: 
ФОП Бражко Валерій Євгенович. 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.

� 10. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх двоповерхової бу-
дівлі учбового корпусу (літ. а-2) нежитлові приміщення № 54, № 55, № 56 
загальною площею 46,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., 
м. Мелітополь, вул. М. Грушевського, 19. Розмір земельної ділянки (ділянок), усьо-
го – 3 468,0 м2. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Мелітополь, 
вул. Карла Маркса, 19. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – розмі-
щення учбового корпусу № 4. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – по-
стійне користування. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження тер-
міну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Платник робіт з оцінки: 
ФОП Кузьмин Олександр Володимирович. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 31.08.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного май-
на (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.

� 11. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення в 1-ий, 
2-ий поверхи будівлі їдальні (літ. а-2), а саме: вбудовані в перший поверх 
будівлі нежитлові приміщення з № 31 до № 42 включно та сходова клітка 
і; вбудовані в другий поверх будівлі приміщення: частини приміщення ко-
ридору № 65; приміщення № 66, № 67, № 72; частини приміщень № 73, 
№ 74; приміщення № 75; № 73а та сходова клітка іV загальною площею 
579,16 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, 
вул. Чернишевського, 54. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко-
вої вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження 
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Мелітопольський держав-
ний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького. Платник робіт з оцінки: При-
ватне підприємство Фірма «Бриз». 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.

� 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 46, 47, 48, вбудова-
ні в перший поверх адміністративної будівлі (літ. а-5), загальною площею 
31,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 105. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцін-
ки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балан-
соутримувач майна: Запорізьке обласне управління водних ресурсів. Платник 
робіт з оцінки: ПАТ НАСК «ОРАНТА». 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.

� 13. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі, літ. а-2, загальною пло-
щею 20,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, 
вул. Гоголя, 136а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення до-
говору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька філія державного науково-
дослідного та проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція». 
Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 31.08.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного май-
на (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.

� 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 152 першого повер-
ху учбового корпусу № 1 (літ. а-3) загальною площею 25,5 м2. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 
44. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 15 878,0 м2. Місце розташування 
земельної ділянки (ділянок): Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Б. Хмельниць-
кого, 44. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – розміщення коледжу. 
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – відсутній. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки (ділянок) – 3 309 927,88 грн. Наявність об’єктів, що міс-
тять державну таємницю (так, ні) – відсутня. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з ме-
тою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ВСП «Мелітопольський 
коледж ТДАТУ». Платник робіт з оцінки: ФОП Лагода Георгій Євгенович. 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:

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

Претенденти, 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 16.09.2016 (включно).

конкурс відбудеться у рв фдму по Запорізькій області 22.09.2016 о 
10.00 за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

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: частина нежитлової одноповерхової окремо роз-

ташованої будівлі складу № 6, матеріальний склад а площею 387,3 м2 (інв. 
№ 10310007). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., Кремінський р-н, 
смт Красноріченське, вул. Фрунзе, 255. Балансоутримувач: Управління з питань 
надзвичайних ситуацій Луганської обласної державної адміністрації – військово-
цивільної адміністрації. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди 
для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.08.2016. Платник: СВК «Красноріченський».

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 
20,8 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі (інв. № 10310047).  
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Велика 
Садо ва, 2. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України 
у Старобільському районі. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта орен-
ди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.08.2016. Платник: ПАТ «Державний ощадний банк» ТВБВ № 10012/041 
філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк».

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

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

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

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, і 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 22 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, організацій-
но-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській об-
ласті не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення кон-
курсу (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
� Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 25, 26, 27, 28 загаль-

ною площею 71,3 м2 на першому поверсі в навчальному корпусі Львівського 
поліграфічного коледжу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, пл. Митна, 
1. Балансоутримувач: Українська академія друкарства. Мета проведення незалеж-
ної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ 
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, пл. Митна, 1. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцін-
ки – ФОП Шатірішвілі Ольга Богданівна.

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 рекомендована мак-
симальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 року 
та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,4 
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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

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

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

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

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

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

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

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: приміщення готелю «вараш» (приміщення перу-

карні), інв. № 4701/501, площею 81,17 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Кузнецовськ, майдан Незалежності, 3. 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 Антонюк Раїса Мусіївна. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (за-
значаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій становить: інформація відсут-
ня. 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: частина даху лабораторного корпусу пло-
щею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне під-
приємство «Рівненський державний центр науки, інновацій та інформатизації». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Замкова, 22а. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою 
продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкур-
су (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника кон-
курсу 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: ПП «Радіопром». Кількість об’єктів нео-
боротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (за-
значаються 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: 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, ві-
домості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна): 31.08.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина коридору першого поверху навчального 
корпусу № 2 площею 3,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Рівненський державний гуманітарний університет. Місцезнаходження 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 Марчишин І. М. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні акти-
ви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 при-
міщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвес-
тицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення 
земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: ін-
формація 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 адміністративного приміщення площею 
59,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне територіальне 
управління юстиції у Рівненській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рів-
ненська обл., м. Корець, вул. Київська, 37. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 

оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ 
оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна 
адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ 
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт 
з оцінки: КП «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком 
(зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість не-
матеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвес-
тицій, довгострокових фінансових інвестицій на 08.08.2016 становить 108 395,00 
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.

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 виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях). Міс-
цезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16 
Липня, 77.

конкурс відбудеться 23 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 19.09.2016 (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 приміщень ремонтно-механічної май-

стерні (літ. б, поз. 1-12) площею 49,9 м2, що перебуває на балансі Тернопіль-
ського обласного управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою внесення змін до 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 кон-
курсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з 
оцінки: ФОП Пекера Ярослав Васильович. Балансова залишкова вартість об’єкта 
оцінки станом на 01.01.2016: 7 563,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.08.2016.

�  2. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі гуртожитку площею 
33,0 м2, фасаду будівлі площею 10,0 м2 та площадки площею 27,0 м2, що пе-
ребувають на балансі Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму». Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: вул. Я. Стецька, 25а, м. Тернопіль. Мета проведення оцін-
ки: 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 кон-
курсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській 
області. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Балансова залишкова вартість 
об’єкта оцінки станом на 01.07.2016: 5 330 825,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.08.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставка площею 7,4174 га, 
що не увійшли до статутного капіталу КСП «Агрофірма «Явір», але передані на ба-
ланс СТОВ «Ранок». Місцезнаходження об’єкта оцінки: с. Горинка, Кременецький 
р-н, Тернопільська область. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартос-
ті 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: ФОП 
Герасим’юк Олександр Макарович. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки 
станом на 10.07.2016: 20 498,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.08.2016.

� 4. Назва об’єкта оцінки: приміщення їдальні (поз. 20) загальною пло-
щею 54,06 м2 (літ. д), що перебуває на балансі Кременецького лісотехнічного 
коледжу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Молодіжна, 1, с. Білокриниця, 
Кременецький р-н, Тернопільська область. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань 
орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоратив-
ними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс 
замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: 
root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. 
Платник робіт з оцінки: ФОП Іваницька Стефанія Олексіївна. Балансова залишкова 
вартість об’єкта оцінки станом на 01.07.2016: 41 719,00 грн. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.

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 
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії 
документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 Положення (за 
наявності); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи 
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інфор-
мацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Поло-
ження). Подібними об’єктами до об’єкта оцінки 1.1 є: нерухоме майно – окремі 
будівлі, приміщення та частини будівель виробничої, виробничо-складської та 
складської нерухомості, до об’єкта оцінки 1.2 – нерухоме майно – інженерні 
споруди та конструктивні частини будівель, що призначені для розміщення те-
лекомунікаційного обладнання, до об’єкта оцінки 1.3 – нерухоме майно – інже-
нерні споруди (гідротехнічні споруди, дамби), до об’єкта 1.4 – нерухоме май-
но – окремі будівлі, приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної, 
торговельної нерухомості та нерухомості під заклади громадського харчування; 
3) конкурсну пропозицію претендента, яка подається в запечатаному окремому 
конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт не повинен пере-
вищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях претендент пови-
нен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх 
податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством. До розгляду 
прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг з оцінки 
майна яких не перевищує 1 725,40 грн.

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

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

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

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

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



6

5 вересня 2016 року № 71 (987)

фдму – 25 років

Продовження таблиці

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 загальною площею 46,6 м2 (у т. 

ч. площа загального користування – 9,0 м2) на першому поверсі адміністра-
тивної будівлі. Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій 
області. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Волочиськ, вул. Лисенка, 
8а. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон 
та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. 
Балансова залишкова вартість станом на 30.06.2016 – 57 867,99 грн. Дата оцін-
ки – 31.08.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт 
з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – Во-
лочиська міська рада. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення в 
адміністративно-офісних, навчальних будівлях, що розташовані в населених пунктах 
з однаковим інвестиційним потенціалом.

� Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення площею 23,9 м2 (у т. ч. площа 
загального користування – 5,2 м2) на першому поверсі адміністративної 
будівлі. Балансоутримувач – Хмельницький філіал ДП «НДІпроектреконструкція». 
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Свободи, 37. 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 – 800,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Хмельницький, 
вул. Свободи, 37. Нормативна грошова оцінка – 992 825,00 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 – ФОП 
Гуменюк Катерина Олександрівна. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: при-
міщення в адміністративно-офісних, навчальних будівлях, що розташовані в насе-
лених пунктах з однаковим інвестиційним потенціалом.

� Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею 59,7 м2 (у т. 
ч. площа загального користування – 27,7 м2) на другому поверсі адміністра-
тивної будівлі. Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій 
області. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Л. Українки, 
154. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон 
та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.
ua. Балансова залишкова вартість станом на 31.05.2016 – 125 300,41 грн. Розмір 
земельної ділянки – 0,03 га. Місце розташування земельної ділянки: Хмельницька 
обл., м. Полонне, вул. Л. Українки, 154. Цільове призначення земельної ділянки – 
землі громадського призначення. Дата оцінки – 31.08.2016. Строк виконання ро-
біт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій 
області. Особа-платник робіт з оцінки – Виконавчий комітет Полонської міської 
ради об’єднаної територіальної громади. 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’єктів нерухомого майна (приміщення), – 1 725,40 грн.

� Назва об’єкта оцінки № 4: залізничні вагони в кількості 12 шт., що уві-
йшли до складу цмк дП «славутський комбінат «будфарфор» та передані 
в оренду ПаТ «славутський комбінат будфарфор». Балансоутримувач – ПАТ 
«Славутський комбінат Будфарфор». Мета проведення незалежної оцінки – переда-
ча майна в суборенду. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 
79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.08.2016. Замовник робіт з оцін-
ки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – Виробничо-
комерційне приватне підприємство «Явір-Транс». Подібними об’єктами до об’єкта 
оцінки є: об’єкти залізничного рухомого складу.

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 оцін-
ку 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 16 вересня 2016 року (включно) до 15.30.

конкурс відбудеться 22 вересня 2016 року о 10.00 в рв фдму по Хмель-
ницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. соборна, 75.

м. київ
інформація 

рв фдму по м. києву про оголошення конкурсів з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач

Платник ро-
біт з оцінки 

об’єкта

Орієнтовна 
дата оцінки

1 Частина нежитло-
вого приміщення

3,0 м. Київ, вул. Ло-
моносова, 45

Київський національний уні-
верситет ім. Т. Шевченка

ФОП Богда-
нов Г. К.

31.08.16

2 Частина нежитло-
вого приміщення

1,0 м. Київ, вул. Ло-
моносова, 41

Київський національний уні-
верситет ім. Т. Шевченка

ФОП Богда-
нов Г.К.

31.08.16

3 Частина нежитло-
вого приміщення

1,0 м. Київ, вул. Ло-
моносова, 43

Київський національний уні-
верситет ім. Т. Шевченка

ФОП Богда-
нов Г. К.

31.08.16

4 Частина нежитло-
вого приміщення

3,0 м. Київ, вул. Ло-
моносова, 35

Київський національний уні-
верситет ім. Т. Шевченка

ФОП Богда-
нов Г. К.

31.08.16

5 Частина нежитло-
вого приміщення

3,0 м. Київ, вул. Ло-
моносова, 51

Київський національний уні-
верситет ім. Т. Шевченка

ФОП Богда-
нов Г. К.

31.08.16

6 Частина нежитло-
вого приміщення

3,0 м. Київ, вул. Ло-
моносова, 39

Київський національний уні-
верситет ім. Т. Шевченка

ФОП Богда-
нов Г. К.

31.08.16

7 Частина нежитло-
вого приміщення

3,0 м. Київ, вул. Ло-
моносова, 55

Київський національний уні-
верситет ім. Т. Шевченка

ФОП Богда-
нов Г. К.

31.08.16

8 Частина нежитло-
вого приміщення

3,0 м. Київ, вул. Ло-
моносова, 47

Київський національний уні-
верситет ім. Т. Шевченка

ФОП Богда-
нов Г. К.

31.08.16

9 Частина нежитло-
вого приміщення

3,0 м. Київ, вул. Ло-
моносова, 37

Київський національний уні-
верситет ім. Т. Шевченка

ФОП Богда-
нов Г. К.

31.08.16

10 Частина нежитло-
вого приміщення

6,0 м. Київ, вул. Сє-
ченова, 6

Київський національний уні-
верситет ім. Т. Шевченка

ФОП Богда-
нов Г. К.

31.08.16

11 Частина нежитло-
вого приміщення

3,0 м. Київ, вул. Ло-
моносова, 61

Київський національний уні-
верситет ім. Т. Шевченка

ФОП Богда-
нов Г. К.

31.08.16

12 Частина нежитло-
вого приміщення

3,0 м. Київ, вул. Ло-
моносова, 57

Київський національний уні-
верситет ім. Т. Шевченка

ФОП Богда-
нов Г. К.

31.08.16

13 Частина нежитло-
вого приміщення

3,0 м. Київ, вул. Ло-
моносова, 49

Український науково-
практичний центр ендокрин-
ної хірургії, трансплантації 
ендокринних органів і 
тканин МОЗУ

ФОП Богда-
нов Г. К.

31.08.16

14 Частина нежитло-
вого приміщення

3,0 м. Київ, вул. Ло-
моносова, 59

Київський національний уні-
верситет ім. Т. Шевченка

ФОП Богда-
нов Г. К.

31.08.16

15 Частина нежитло-
вого приміщення

6,0 м. Київ, вул. Сє-
ченова, 6

Київський національний уні-
верситет ім. Т. Шевченка

ФОП Богда-
нов Г. К.

31.08.16

16 Частина нежитло-
вого приміщення

4,0 м. Київ, вул. Ло-
моносова, 81

Київський національний уні-
верситет ім. Т. Шевченка

ФОП Богда-
нов Г. К.

31.08.16

17 частина нежитло-
вого приміщення

6,0 м. Київ, вул. Єре-
ванська, 14д

Київський національний уні-
верситет ім. Т.Шевченка

ФОП Богда-
нов Г. К.

31.08.16

18 Нежитлове при-
міщення

54,6 м. Київ, Клов-
ський узвіз, 13а

Київський національний уні-
верситет ім. Т. Шевченка

ФОП Хитров-
ська О. О.

31.08.16

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Платник робіт з 

оцінки об’єкта
Орієнтовна 
дата оцінки

1 Частина нежитло-
вого приміщення

5,0 м. Київ, вул. Дег-
тярівська, 49г

ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний уні-
верситет ім. В. Гетьмана»

ФОП Нелеп А. І. 30.11.16

2 Нежитлове при-
міщення

17,0 м. Київ, вул. По-
пудренка, 54

ДП «Укргеоінформ» 
ім. А. В. Шаха

ТОВ «Видавни-
цтво «Мапа»

30.09.16

3 Частина асфальто-
ваного майданчика

30,0 м. Київ, вул. Ниж-
ній Вал, 15а

ДП «Київпассервіс» ТОВ «Кегичів-
ське»

31.10.16

4 Частина асфальто-
ваного майданчика

20,0 м. Київ, просп. 
А. Глушкова, 3 

ДП «Київпассервіс» ТОВ «Кегичів-
ське»

31.10.16

5 Частина нежитло-
вого приміщення

4,0 м. Київ, вул. Ме-
талістів, 3

НТУУ «Київський політех-
нічний інститут»

ТОВ «МПС 
«Постірай-Ка!»

30.09.16

конкурси відбудуться 19 вересня 2016 року о 15.00 в рв фдму по м. киє-
ву за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.

Документи приймаються до 12.30 12 вересня 2016 року за адресою: м. Київ, бульв.  
 Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-32.

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

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, який відбудеться 19 вересня 2016 року».

Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
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, затверджено-
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

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

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

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

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки частина асфальтованого майданчика 
є: майданчик.

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

них 17.08.2016, переможцями конкурсу визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «УСК – Консалтинг» щодо визначення 

вартості необоротних активів державного підприємства «Державний науково-
дослідний та проектний інститут титану» з метою формування статутного капіталу 
акціонерного товариства. Строк надання послуг з оцінки – 25 календарних днів. 
Вартість надання послуг з оцінки – 37 000,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Канзас» щодо визначення ринкової вар-
тості земельної ділянки площею 1,0 га, що обліковується на балансі Квартирно-
експлуатаційного відділу м. Рівне (витяг із Державного земельного кадастру 
про земельну ділянку НВ-5601228042014 від 27.11.2014, кадастровий номер 
5610100000:01:015:0169), з метою проведення процедури організації будівництва 
житла для військовослужбовців та членів їх сімей. Строк надання послуг з оцінки – 
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 9 200, 00 грн.

Продовження рубрики на стор. 7

ОГОлОшЕння ПРО нАмІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВнЕ мАЙнО В ОРЕнДУ

 департамент орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а

воЛинська обЛасТь
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

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

1 Міністерство освіти 
і науки України

02540002, Нововолинське вище професійне училище, 45400, Волинська обл., 
м. Нововолинськ, вул. Центральна, 3а, тел. (03344) 2-24-00 

Частина котельні з димовими трубами «К-1» 192,5 м2 
та трубопроводи теплотраси протяжністю 976 м

– 45313, Волинська обл., Іваничівський 
р-н, с. Будятичі, вул. Жовтнева, 14 

192,5 363 239,00 2 роки 11 місяців Встановлення твердопаливного обладнання для ви-
робництва та постачання теплової енергії

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

донецька обЛасТь
огоЛоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти і науки 
України 

00173367, Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної акаде-
мії, 84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 32 тел. (06267) 4-31-32

Нежитлове вбудоване приміщення на першо-
му поверсі будівлі лабораторного корпусу

02070789.2.ОКМЕМЛ189 Донецька обл., м. Дружків-
ка, вул. Соборна, 32

75,4 68 805,00
станом на 31.03.2016

2 роки 11 місяців Виробництво сільськогосподарської продукції

2 Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості

34032208, Державне підприємство «Шахтоуправління «Південнодонбаське 
№ 1», 85670, Донецька обл., м. Вугледар, вул. Магістральна, 4

Нежитлові вбудовані приміщення першого 
поверху адміністративної будівлі 

34032208.1.УЮИХЮЕ614 Донецька обл., м. Вугле-
дар, вул. Шахтарська, 16а

86,8 179 393,00
станом на 31.05.2016

2 роки 360 днів Розміщення громадської організації на площі, що не вико-
ристовується для провадження підприємницької діяльності

3 Міністерство інфраструкту-
ри України 

22020055, Донецька дирекція УДППЗ «Укрпошта», 84122, Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Свободи, 1 

Частина нежитлового вбудованого примі-
щення першого поверху будівлі 

21560045.500.АААЖЖА185 Донецька обл., м. Маріу-
поль, просп. Миру, 85

6,5 21 397,00
станом на 31.03.2016

1 рік Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродо-
вольчих товарів

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. Харків, вул. гуданова, 18, рв фдму по донецькій 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 ви-
мог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (057) 704-17-36

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 площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфра-
структури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Частина нежитлового приміщення № 226 на 3-му 
поверсі пасажирського термінала «D»

20572069.543.НЛТНПД813 Київська обл., м. Бо-
риспіль, Аеропорт

3,7 352 319,00 1 рік Розміщення каси з продажу авіаквитків

2 Міністерство інфра-
структури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» приміщення № 53 на 2-му поверсі адмі ніст ратив-
но-виробничої будівлі ЦЗС (інв. № 15035)

– Київська обл., м. Бо-
риспіль, Аеропорт

42,6 1 848 472,00 2 роки 11 місяців Розміщення робочої групи транспортного 
підприємства з перевезення пасажирів 

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. київ, вул. симона Петлюри, 15, рв фдму по київській області. У разі надходження 
двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Херсонська обЛасТь, арк та м. севасТоПоЛь
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму в Херсонській області, арк та м. севастополі про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса контактний телефон)
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

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

них ситуацій 
38340660, 13 ДПРЧ ГУ ДСНС у Херсонській області Нежитлова будівля 38340663.9.ПХКЯДЛ006 Херсонська обл., м. Нова Каховка, просп. 

Перемоги, 1б
266,1 – 2 роки 11 місяців Розміщення автомийки 

та СТО

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. ушакова, 47, рв фдму в Херсонській області, арк та м. севас-
тополі. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його 
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Черкаська обЛасТь
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму по Черкаській області про намір передати в оренду об’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 оборони 
України 

35123606, Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс», вул. Ільїна, 222, 
м. Черкаси, тел. (0472) 32-88-07

Частина нежитлового приміщення 
будівлі гаража літ. З-1 

– Вул. Шевченка, 137, м. Золо-
тоноша, Черкаська обл.

28,5 16 400,00 2 роки 364 дні Розміщення автомобільного 
газозаправного пункту

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, м. Черкаси, тел. 37-34-48, рв фдму по Черкаській об-
ласті. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

м. київ
огоЛоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий 
номер майна

місцезнаходження 
об’єкта оренди 

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство інформаційної 
політики України 

00015332, Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ», 01001, 
Київ, вул. Б. Хмельницького, 8/16, тел./факс: 044-279-81-52, 279-86-65

Нерухоме майно (частина даху будівлі площею 5,0 м2 
та частина технічного поверху будівлі площею 5,0 м2)

– м. Київ, вул. Б. 
Хмельницького, 8/16 

10,0 509 883,00
станом на 30.04.2016 

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

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, у конверті 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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ОГОлОшЕння ПРО ПРОВЕДЕння КОнКУРСІВ нА ПРАВО ОРЕнДИ мАЙнА

ІнФОРмАцІя РЕГІОнАльнИх ВІДДІлЕнь ФДмУ

м. київ
інформація 

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

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

житлове приміщення на 1-му поверсі будівлі дитячої консультативно-
діагностичної поліклініки лікарні площею 20,3 м2 за адресою: м. Київ, вул. Стрі-
тенська, 7/9 (реєстровий номер майна 01994089.1.ААААЛБ314), що перебуває на 
балансі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
31.03.2016 становить 305 940,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство охорони 
здоров’я України.

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

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

без урахування Пдв 2 039,60 грн; мета використання: розміщення аптечного 
пункту; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використан-
ня зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою 
орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його ці-
льового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; 
заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване 
майно до третіх осіб; дотримання ліцензійних умов; забезпечувати збереження 
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно 
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпе-
ки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент 
передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати 
заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 
днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку 
об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на під-
твердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу 
повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної 
плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем роз-
ташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору орен-
ди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць 
платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого 
майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орен-
дованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після 
укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, 
ніж на його вартість (франшиза безумовна – 0%) за звітом про оцінку, на користь 
балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного до-
ручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди 
переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутри-
мувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від 
орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому 
підписаний зі свого боку проект договору оренди.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи 
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 16.00 на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, 
рв фдму по м. києву, кімн. 102.

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

ПІДСУмКИ
інформація 

рв фдму в Херсонській області, автономній республіці крим  
та м. севастополі про результати проведення  
конкурсу на право оренди державного майна

У зв’язку з тим, що пропозиції тільки одного заявника повністю відповідали 
умовам конкурсу, конкурсною комісією на право оренди державного майна – га-
ража площею 305,6 м2, що перебуває на балансі ДП «Великокопанівське лісо-
мисливське господарство», за адресою: Херсонська область, Цюрупинський р-н, 
с. Великі Копані, вул. Леніна, 3а, прийнято рішення про укладення договору оренди 
з ТОВ «БВФ «НЕЖДАНА».

інформація 
рв фдму по Чернівецькій області про підсумки конкурсу на право  

оренди державного майна, що відбувся 08.08.2016
За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування роз-

міру орендної плати за принципом аукціону на право оренди об’єкта державної 
власності – частини коридору (1-2) першого поверху будівлі навчального корпусу 
(літ. А) (реєстровий номер 03363140.13.ЮКЕКЖМ011) площею 2,0 м2 за адресою: 
м. Чернівці, вул. П. Каспрука, 2, що перебуває на балансі ДВНЗ «Чернівецький по-
літехнічний коледж», регіональним відділенням укладено договір оренди зазна-
ченого майна з переможцем конкурсу – фізичною особою – підприємцем Палаг-
нюком Тарасом Васильовичем.

ІнФОРмАцІя ПРО ОРЕнДУ мАЙнА ДЕРЖАВнИх 
ПІДПРИЄмСТВ І ОРГАнІзАцІЙ
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація 
державного підприємства «Харківський машинобудівний  

завод «фед» про оголошення конкурсу на право  
оренди державного нерухомого майна

� 1. Інформація про об’єкт оренди: нежитлові приміщення першого по-
верху будівлі № 4 цеху № 31 загальною площею 171,0 м2, що знаходяться 
за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 132.

Балансоутримувач: Державне підприємство «Харківський машинобудівний 
завод «ФЕД».

Орган управління: Державний концерн «Укроборонпром».
Умови конкурсу:
1. стартовий розмір орендної плати за базовий місяць – березень 2016 

року становить 4 794,38 грн без урахування Пдв.
2. Цільове використання: для виробничої діяльності – розміщення дільниці лиття 

бронзи під тиском для вузлів, що гойдаються, її механічної обробки та порізки.
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно 

з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта: забезпечення виконання про-

типожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм, техніки безпеки.
5. Переможець конкурсу компенсує орендодавцю витрати, пов’язані з прове-

денням незалежної оцінки об’єкта оренди, опублікуванням оголошення про конкурс 
(за їх наявності) протягом 7 днів від дати укладення договору оренди.

6. Термін оренди – два роки.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної 

плати за обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
� 2. Інформація про об’єкт оренди: нежитлові приміщення першого повер-

ху корпусу № 39-40, літ. «П-2-3-4», загальною площею 360,0 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Сумська, 132.

Балансоутримувач: Державне підприємство «Харківський машинобудівний 
завод «ФЕД».

Орган управління: Державний концерн «Укроборонпром».
Умови конкурсу:
1. стартовий розмір орендної плати за базовий місяць – березень 2016 

року становить 11 317,50 грн без урахування Пдв.
2. Цільове використання: для виробничої діяльності – виробнича діяльність, 

розміщення дільниці з виробництва качаючих вузлів для агрегатів паливної та 
енергозберігаючої апаратури літака.

3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно 
з договором оренди.

4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта: забезпечення виконання про-
типожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм, техніки безпеки.

5. Переможець конкурсу компенсує орендодавцю витрати, пов’язані з прове-
денням незалежної оцінки об’єкта оренди, опублікуванням оголошення про конкурс 
(за їх наявності) протягом 7 днів від дати укладення договору оренди.

6. Термін оренди – два роки.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної 

плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
конкурс буде проведений на 21-й день з дати опублікування цієї ін-

формації в газеті «відомості приватизації» о 10.00 за адресою: м. Харків, 
вул. сумська, 132, корпус 11, 4-й поверх, конференц-зал.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсній комісії 
такі документи:

заяву на участь у конкурсі, у тому числі обов’язково зазначити поштову адресу 
з індексом та контактний номер телефону претендента; конкурсні пропозиції щодо 
виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати;

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

юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірені на-
лежним чином копії звітів про фінансовий стан (платоспроможність) претендента 
з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості за рік та останній 
звітний період; 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; завірені належним чином копію виписки або витягу з 
Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців; завірену 
належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підпри-
ємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Кінцевий термін прийняття заяв та документів на участь у конкурсі – за три робо-
чих дні до дати проведення конкурсу до 16.35 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 
132, корпус 11, 4-й поверх, кабінет канцелярії. Державним підприємством «Харків-
ський машинобудівний завод «ФЕД» приймається пакет документів в запечатаному 
непрозорому конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента 
(за наявності) із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, пло-
ща, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», 
в якому опублікована інформація про об’єкт оренди.

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

Додаткову інформацію можна отримати за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 
132, у ремонтно-будівельному відділі (телефон (057) 707-04-87) та юридичному 
відділі (телефон (057) 707-04-81).

ІнФОРмАцІя ПРО ОРЕнДУ ВІЙСьКОВОГО мАЙнА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація 
київського кеу про оголошення конкурсу на право  

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

штова адреса: 03186, м. Київ, вул. Антонова, 2/32, а/с 37.
� 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення бу-

дівлі, інв. № 1, площею 35,0 м2 за адресою: м. Київ, військове містечко № 54. 
Балансоутримувач: Київське КЕУ.

Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку, яка виконана 
станом на 31.05.2016, становить 534 075,00 грн (без урахування ПДВ).

Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 1 335,19 грн 
(без Пдв) за базовий місяць оренди – травень 2016 року, який визначений 
відповідно до абзацу 2 п. 27 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за 
державне майно та пропорцій її розподілу, затвердженої постановою КМУ № 786 
від 04.10.1995, зі змінами, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про оцінку 
та використання зазначеного майна за відповідним цільовим призначенням. У по-
дальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції 
згідно з вимогами чинного законодавства.

Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
� 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення бу-

дівлі, інв. № 76, площею 22,5 м2 за адресою: м. Київ, військове містечко № 54. 
Балансоутримувач: Київське КЕУ.

Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку, яка виконана 
станом на 30.06.2016, становить 351 472,00 грн (без урахування ПДВ).

Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 2 343,1 грн 
(без Пдв) за базовий місяць оренди – червень 2016 року, який відповідно до 
абзацу 3 п. 17 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно 
та пропорцій її розподілу, затвердженої постановою КМУ № 786 від 04.10.1995, зі 
змінами, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про оцінку та використання 
зазначеного майна за відповідним цільовим призначенням. У подальшому оренд-
на плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції згідно з вимогами 
чинного законодавства.

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

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

Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу 

орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені у п. 3.2 наказу 

ФДМУ та МОУ від 26.07.00 № 1549/241, крім того: заяву про участь в конкурсі, про-
ект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за на-
явності), документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; 
посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан 
(платоспроможність) учасника конкурсу, довідку від учасника конкурсу про те, що 
щодо нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо 
виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір 
місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).

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

кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 
20 (двадцяти) календарних днів після опублікування цієї інформації, за адре-
сою: 03186, м. київ, вул. антонова, 2/32, корпус № 97, а/с 37.

контактні телефони: 242-81-99, (067) 405-01-40.

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

університету імені Ю. Кондратюка. Вартість виконаних робіт – 1 276,00 грн, строк 
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення 
оцінки державного майна:

нежитлового приміщення загальною площею 5,0 м2 за адресою: вул. Грушев-
ського, 2а, м. Полтава, що обліковується на балансі Відокремленого структурного 
підрозділу Полтавського коледжу нафти і газу Полтавського національного техніч-
ного університету імені Юрія Кондратюка. Вартість виконаних робіт – 800,00 грн, 
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

частини нежитлового приміщення 1-го поверху приміщення їдальні площею 
1,0 м2 за адресою: вул. Харківка, 64, м. Миргород, Полтавська обл., що обліковуєть-
ся на балансі Спеціалізованого миргородського санаторію «Слава». Вартість вико-
наних робіт – 800,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

юридичну особу – ТОВ «Біном-Груп» на проведення оцінки державного майна:
об’єкта незавершеного будівництва – одноповерхового 4-кімнатного житло-

вого будинку з підсобними господарськими приміщеннями (разом із земельною 
ділянкою) за адресою: вул. Степна, 15, с. Абазівка, Полтавський р-н, Полтав-
ська область. Вартість виконаних робіт – 1 800,00 грн, строк виконання робіт по 
об’єкту – 5 календарних днів;

нежитлової будівлі магазину площею 81,5 м2 разом із земельною ділянкою 
0,0344 га за адресою: вул. Центральна, 5, с. Коханівка, Чутівський р-н, Полтавська 
обл, що обліковується на балансі ВАТ «Павлівське». Вартість виконаних робіт – 
2 500,00 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 18.05.2016
1. Переможцем конкурсу на проведення незалежної оцінки об’єкта – частки 

держави в розмірі 23,057 % у статутному капіталі ТОВ «Будильський експеримен-
тальний завод» за адресою: Сумська обл., Лебединський р-н, с. Будилка, вул. За-
водська, 1г, з метою приватизації частки держави шляхом викупу учасниками то-
вариства визнано ТОВ «Оціночна фірма Юніт», м. Суми. Строк надання послуг з 
оцінки – 20 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 30 580,00 грн.

2. Переможцем конкурсу на проведення незалежної оцінки об’єкта – групи ін-
вентарних об’єктів у складі: одноповерхова нежитлова будівля суду з підвалом та 
ганками, А,а, а1, а2, а3 загальною площею 378,5 м2; гараж, Б; вбиральня, В; огоро-
жа, № 1, 2, 3 за адресою: Сумська обл., смт Велика Писарівка, вул. Грайворонська, 
21, що обліковується на балансі Територіального управління Державної судової 
адміністрації України в Сумській області, з метою приватизації шляхом продажу на 
аукціоні визнано СПД ФОП Приму Олесю Юріївну, м. Суми. Строк надання послуг з 
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 000,00 грн.

3. Переможцем конкурсу на проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитло-
вих вбудованих приміщень загальною площею 204,6 м2, розташованих у підвалі та 
на 1-му поверсі житлового будинку, за адресою: м. Суми, вул. Леваневського, 28 
(балансоутримувач – відсутній), з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні 
визнано СПД ФОП Міняйло Олену Ігорівну, м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 000,00 грн.

інформація 
рв фдму по сумській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 18.05.2016
1. Переможцем конкурсу на проведення незалежної оцінки об’єкта – групи 

інвентарних об’єктів – гідроспоруди в кількості 362 од. за адресою: Глухівський 
р-н – на земельних ділянках Перемозької, Семенівської та Уздицької сільських 
рад; Конотопський р-н – на земельних ділянках Підлипнянської сільської ради; 
м. Конотоп – на земельних ділянках Конотопської міської ради; Краснопільський 

р-н – на земельних ділянках Самотоївської сільської ради; Сумський р-н – на зе-
мельних ділянках Верхньосироватської та Садівської сільських рад; м. Суми – на 
земельних ділянках Сумської міської ради, що обліковується на балансі Державного 
підприємства «Укрриба», з метою продовження дії договору оренди визнано ФОП 
Міняйло Олену Ігорівну, м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 30 календарних 
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 30 000,00 грн.

2. Переможцем конкурсу на проведення незалежної оцінки об’єкта – не-
житлового приміщення площею 32,4 м2 за адресою: м. Суми, вул. Римського-
Корсакова, 2, що обліковується на балансі Сумського державного університету, 
з метою продовження дії договору оренди визнано ПП ЕОФ «Апекс», м. Суми. 
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з 
оцінки – 900,00 грн.

3. Переможцем конкурсу на проведення незалежної оцінки об’єкта – частини 
нежитлового приміщення площею 5,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Римського-
Корсакова, 2, що обліковується на балансі Сумського державного університету, з 
метою передачі в оренду визнано ПП ЕОФ «Апекс», м. Суми. Строк надання послуг 
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 100,00 грн.

4. Переможцем конкурсу на проведення незалежної оцінки об’єкта – нежит-
лового приміщення площею 10,4 м2 за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 87, 
що обліковується на балансі Сумського державного педагогічного університету 
ім. А. С. Макаренка, з метою передачі в оренду визнано СПД ФОП Педченка Ан-
дрія Миколайовича, м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. 
Вартість надання послуг з оцінки – 1 000,00 грн.

5. Переможцем конкурсу на проведення незалежної оцінки об’єкта – частини 
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Пролетарська, 
60, що обліковується на балансі Сумського коледжу харчової промисловості На-
ціонального університету харчових технологій, з метою передачі в оренду визнано 
ФОП Даниленка Олександра Івановича, м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 950,00 грн.

6. Переможцем конкурсу на проведення незалежної оцінки об’єкта – частини 
нежитлового приміщення площею 9,0 м2 на першому поверсі будівлі – пам’ятки 
історії, архітектури та монументального мистецтва місцевого значення «Будинок 
повітового земства» за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 
51, що обліковується на балансі Професійно-педагогічного коледжу Глухівсько-
го національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, з ме-
тою передачі в оренду визнано ФОП Даниленка Олександра Івановича, м. Суми. 
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з 
оцінки – 1 100,00 грн.

7. Переможцем конкурсу на проведення незалежної оцінки об’єкта – части-
ни нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: Сумська обл., м. Ромни, 
вул. Маяковського, 64, що обліковується на балансі Міжрегіонального центру швид-
кого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій, з метою пере-
дачі в оренду визнано ПП ЕОФ «Апекс», м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 050,00 грн.

8. Переможцем конкурсу на проведення незалежної оцінки об’єкта – групи 
інвентарних об’єктів, а саме: 1) будівля загальною площею 631,3 м2; 2) будівля 
загальною площею 553,26 м2; 3) будівля загальною площею 553,26 м2 за адресою: 
Сумська обл., м. Шостка, вул. Леніна, 36, що обліковується на балансі Казенного 
підприємства Шосткинський казенний завод «Зірка», з метою передачі в оренду 
визнано ФОП Маслія Анатолія Федоровича, м. Суми. Строк надання послуг з оцін-
ки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 500,00 грн.

9. Переможцем конкурсу на проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитло-
вих приміщень загальною площею 47,0 м2 за адресою: Сумська обл., м. Шостка, 
вул. Короленка, 50, що обліковуються на балансі Відокремленого структурного під-
розділу «Шосткинський професійний ліцей Сумського державного університету», з 
метою передачі в оренду визнано ПП ЕОФ «Апекс», м. Суми. Строк надання послуг 
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 100,00 грн.

Продовження. Початок рубрики на стор. 3 – 6

ПІДСУмКИ
інформація 

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

незалежної оцінки майна, що відбувся 12.05.2016
Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 

2,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку № 2. Найменування балансоутримува-
ча об’єкта оцінки: Донбаська державна машинобудівна академія (код за ЄДРПОУ 
02070789). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Машинобудівників, 47. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості майна з метою передачі його в оренду. Переможець конкурсу – ПАТ Дер-
жавна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів». Згідно з 
конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 500,00 грн, строк виконан-
ня – 4 календарних дні.

інформація 
рв фдму по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 18.05.2016
Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 

затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Мініс-
терстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила 
визнати переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для про-
ведення оцінки об’єктів приватизації комунальної власності суб’єктів оціночної 
діяльності:

1. окреме індивідуально визначене майно – нежитлове приміщення площею 
52,8 м2, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Івасюка,14; мета проведення оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом ви-
купу; суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «ЛЮАК». Термін виконання робіт – 3 дні, 
вартість робіт – 2 000,00 грн.

2. окреме індивідуально визначене майно – нежитлове приміщення площею 
197,6 м2, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Корольова, 8; мета проведення 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом 
викупу; суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «ЛЮАК». Термін виконання робіт – 
3 дні, вартість робіт – 2 000,00 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 19.05.2016
Переможцями конкурсу визнано:
юридичну особу – ТОВ «Експертсервіс Україна» на проведення оцінки дер-

жавного майна:
нежитлового приміщення в прибудові до 9-поверхового житлового будинку 

площею 22,8 м2 за адресою: квартал 287, буд. 16, м. Кременчук, Полтавська обл., 
що обліковується на балансі Кременчуцького національного університету імені Ми-
хайла Остроградського. Вартість виконаних робіт – 1 056,00 грн, строк виконання 
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

адміністративного приміщення площею 36,4 м2 за адресою: пров. Централь-
ний, 6б, смт Чутове, Полтавська область (пров. Леніна, 6б, смт Чутове, Полтавська 
область), що обліковується на балансі Державної фінансової інспекції в Полтав-
ській області. Вартість виконаних робіт – 1 056,00 грн, строк виконання робіт по 
об’єкту – 5 календарних днів;

нежитлового приміщення площею 1 878,8 м2 за адресою: вул. Жовтнева, 40б, 
м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського національного технічного 
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інформація 
рв фдму по Хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 19.05.016

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – 
приміщень загальною площею 144,7 м2 (у т. ч. площ загального користування – 
7,0 м2) у будівлі магазину, що обліковується на балансі Хмельницької філії кон-
церну «Військторгсервіс», за адресою: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Ярос-
лава Мудрого, 37 визнано ПП «Агентство нерухомого майна «Гудвіл». Вартість 
виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання 
робіт – 5 календарних днів.

2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – при-
міщення загальною площею 700,00 м2 на третьому (виробничому) поверсі корпусу 
№ 31, що обліковується на балансі ДП «Новатор», за адресою: м. Хмельницький, 
вул. Тернопільська, 17 визнано ПП «Консалтінг Сервіс». Вартість виконання робіт 
з оцінки – 1 800,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 кален-
дарних днів.

3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – офісних 
приміщень загальною площею 52,2 м2 на другому поверсі частини корпусу № 70, що 
обліковується на балансі ДП «Новатор», за адресою: м. Хмельницький, вул. Терно-
пільська, 17, визнано ПП «Консалтінг Сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 
1 750,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

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

незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 18.05.2016
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення від-

новної вартості для цілей оренди):
ТОВ «Північна експертна компанія» по об’єкту – нежитловому підвальному 

приміщенню площею 14,0 м2 адміністративної будівлі, що перебуває на балансі 
Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 
40 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн, строк – 5 календарних днів від 
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);

ПП «Аксіома» по об’єкту – будівлі кафе площею 216,0 м2 та іншому окремому 
індивідуально визначеному майну в кількості 14 найменувань, а саме: стіл дубо-
вий обідній 1,5мх0,7м (інв. № 2-6) – 5 шт., стіл дубовий обідній 0,75мх0,7м (інв. 
№ 7-8) – 2 шт., табурет дубовий (інв. № 9-33) – 25 шт., стілець банкетний барний 
(інв. № 34-39) – 6 шт., стіл обробний металевий (інв. № 40) – 1 шт., барна стійка 
та дубова дзеркальна вітрина (інв. № 41) – 1 комплект, касовий апарат Ера-101 
(інв. № 42) – 1 шт., касовий апарат Ера-101 (інв. № 43) – 1 шт., касовий апарат 
Ера-101.10 (інв. № 44) – 1 шт., касовий апарат Міні 600.01 (інв. № 45) – 1 шт., 
стілець офісний (інв. № 47-48) – 2 шт., стільці для зали (інв. № 49-60) – 12 шт., 
касовий апарат Міні 500.01 (інв. № 61) – 1 шт., стільці для зали (інв. № 62-68) – 7 
шт. за адресою: м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 44 (вартість виконання робіт з оцін-
ки – 3 720,00 грн., строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про 
надання послуг з оцінки майна).

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

оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 16.05.2016

№ 
з/п

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

СОД 

Термін вико-
нання, кален-
дарних днів

Вартість 
виконання 
робіт, грн 

1 Нежитлове при-
міщення

178,5 м. Київ, пл. Спор-
тивна, 1

ПП «Енергомакс» 4 000 4

2 Частина нежитлово-
го приміщення

140,4 м. Київ, вул. Казимира 
Малевича, 84

ПП «Енергомакс» 3 500 4

3 Частина нежитлово-
го приміщення

27,3 м. Київ, бульв. Л. 
Українки, 26 

ПП «Енергомакс» 3 500 4

4 Частина нежитлово-
го приміщення

209,9 м. Київ, вул. Костянти-
нівська, 68

ПП «Енергомакс» 4 000 4

5 Нежитлове при-
міщення

175,2 м. Київ, вул. Червоно-
армійська, 69

ПП «Енергомакс» 3 600 4

6 Нежитлове при-
міщення

20,3 м. Київ, вул. Стрітен-
ська, 7/9

ПП «Енергомакс» 3 500 4

7 Частина даху та тех-
нічного поверху

6,0 (у т. ч. 
1,5 та 4,5)

м. Київ, бульв. Дружби 
Народів, 28

ПП «Енергомакс» 3 500 4

8 Нежитлове при-
міщення

855,0 м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, 55

ТОВ «Сарос» 5 000 3

9 Нежитлове при-
міщення

39,5 м. Київ, вул. Політех-
нічна, 37

ПП «Енергомакс» 3 300 4

10 Нежитлове при-
міщення

255,0 м. Київ, пров. Куста-
найський, 5

ПП «Енергомакс» 3 600 4

11 Нерухоме майно 24,3 м. Київ, просп. Мос-
ковський, 19

ПП «Енергомакс» 3 000 4

12 Нежитлове при-
міщення

213,2 м. Київ, вул. С. Перов-
ської, 10 

ПП «Енергомакс» 3 800 4

13 нерухоме майно 1139,50 м. Київ, вул. Поляр-
на, 12

ПП «Енергомакс» 5 300 4

14 Частина нежитлово-
го приміщення

6,0 м. Київ, просп. Пере-
моги, 37

ТОВ «Українські 
інноваційні кон-
сультанти»

3 000 3

15 Частина нежитлово-
го приміщення

12,5 м. Київ, вул. Борщагів-
ська, 115/3

ПП «Експерт-
Аналітик»

3 000 4

16 Частина нежитлово-
го приміщення

54,1 м. Київ, вул. Василя 
Верховинця, 3

ТОВ «Реноме 
Груп»

3 590 4

17 Частина нежитлово-
го приміщення

34,0 м. Київ, просп. Пере-
моги, 37

ТОВ «Реноме 
Груп»

3 590 4

18 Частина нежитлово-
го приміщення

3,0 м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 11 

ТОВ «Реноме 
Груп»

3 390 4

19 Частина нежитлово-
го приміщення

2,0 м. Київ, вул. Полков-
ника Потєхіна, 16

ТОВ «Реноме 
Груп»

3 390 4

20 Частина нежитлово-
го приміщення

3,0 м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 12в 

ТОВ «Реноме 
Груп»

3 390 4

21 Частина нерухомого 
майна

3,0 м. Київ, вул. Іллін-
ська, 9

ТОВ «Реноме 
Груп»

3 600 4

22 Частина нежитлово-
го приміщення

1,0 м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 13

ТОВ «Реноме 
Груп»

3 190 4

23 Частина нежитлово-
го приміщення

1,0 м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 17

ТОВ «Реноме 
Груп»

3 190 4

24 Нерухоме майно 414,0 м. Київ, просп. Акаде-
міка Палладіна, 46

ТОВ «Сарос» 3 990 2

25 Частина нежитлово-
го приміщення

1,0 м. Київ, вул. Лип-
ська, 11

ФОП Чубенко 
Д. В.

3 200 5

26 Частина нежитлово-
го приміщення

1,0 м. Київ, вул. Лип-
ська, 11

ФОП Чубенко 
Д. В.

3 200 5

27 Частина нежитлово-
го приміщення

1,0 м. Київ, вул. Лип-
ська, 11

ФОП Чубенко 
Д. В.

3 200 5

28 Частина нежитлово-
го приміщення

1,0 м. Київ, вул. Лип-
ська, 11

ФОП Чубенко 
Д.В.

3 200 5

29 Частина нежитлово-
го приміщення

1,0 м. Київ, вул. Кості Гор-
дієнка, 8е

ТОВ «Реноме 
Груп»

3 290 4

30 Частина нежитлово-
го приміщення

1,0 м. Київ, вул. Героїв 
Сталінграда, 20а

ТОВ «Реноме 
Груп»

3 290 4

31 Частина нежитлово-
го приміщення

1,0 м. Бровари, вул. 1 
Травня, 27б

ТОВ «Реноме 
Груп»

3 290 4

32 Частина даху та тех-
нічного поверху

6,0 (у т. ч. 
3,0 та 3,0)

м. Київ, просп. Вале-
рія Лобановського, 51

ПП «Енергомакс» 3 500 4

33 Нежитлове при-
міщення

118,1 м. Київ, вул. П. Май-
бороди, 19

ПП «Енергомакс» 3 500 4

34 Нежитлове при-
міщення

53,9 м. Київ, вул. Фролів-
ська, 6/8

ПП «Енергомакс» 3 200 4

35 Частина нерухомого 
майна

220,4 м. Київ, вул. Арсеналь-
на, 9/11

ПП «Енергомакс» 3 500 4

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

оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 20.05.2016

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визна-

чення вартості об’єкта державної власності групи Ж – лазні загальною площею 
191,7 м2 з обладнанням, що перебуває на балансі ТОВ «Агрокомплекс «Зелена 
долина», за адресою: Вінницька обл., смт Томашпіль, вул. Заводська, 10а з метою 

приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 15 ка-
лендарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 800,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо ви-
значення вартості об’єкта державної власності групи А – будівлі магазину літ. «А» 
з ганками та підвалом загальною площею 65,5 м2, яка не увійшла до статутного 
капіталу ВАТ «Племзавод «Україна» (ліквідований) та перебуває на зберіганні Фер-
мерського господарства «Фавор ВГВ», за адресою: Вінницька обл., Літинський р-н, 
с. Сосни, територія Соснівської с/р, автодорога Багринівці – Уладівка, км 12+135 з 
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 
10 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 514,00 грн.

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

незалежної оцінки об’єктів державної власності разом  
із земельними ділянками, що відбувся 20.05.2016

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ВІНЕКС» щодо визначення вартості об’єкта 

державної власності – незавершеної будівництвом школи разом із земельною ді-
лянкою (0,3857 га), що перебуває на балансі управління капітального будівництва 
облдержадміністрації, за адресою: Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Чорномин, 
пров. Ю. Рябчинської, 1 з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні під роз-
бирання. Строк надання послуг з оцінки – 20 календарних днів. Вартість надання 
послуг з оцінки – 3 000,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визна-
чення вартості об’єкта державної власності групи А – господарського корпусу з 
котельнею загальною площею 319,7 м2 (разом із земельною ділянкою площею 
0,0536 га), що перебуває на балансі ПАТ «Крижопільське АТП-10539», за адре-
сою: Вінницька обл., смт Крижопіль, вул. Залізної дивізії, 30 з метою приватизації 
шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 22 календарних дні. 
Вартість надання послуг з оцінки – 3 500,00 грн.

інформація 
рв фдму по дніпропетровській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 17.05.2016

1. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 
8,5 м2. Балансоутримувач: Дніпродзержинський державний технічний універси-
тет. Адреса: м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпробудівська, 2. Мета оцінки – визна-
чення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Перемо-
жець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість роботи – 2 300,00 грн, строк виконання (у 
календарних днях) – 4.

2. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення технічного по-
верху площею 10,18 м2 та частина даху площею 19,96 м2. Балансоутримувач: ДП 
«Дніпровський проектний інститут». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Театраль-
на, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 3 000,00 
грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

3. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 5,0 м2. 
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. 
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Все-
українська експертна група». Вартість роботи – 4 500,00 грн, строк виконання (у 
календарних днях) – 5.

4. Назва об’єкта: частина даху площею 12,11 м2. Балансоутримувач: ДМУ 
ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. 
Ілліча, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість роботи – 1 900,00 грн, 
строк виконання (у календарних днях) – 4.

5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 101,35 м2. Балансо-
утримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту 
ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Пере-
можець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість роботи – 4 100,00 грн, 
строк виконання (у календарних днях) – 5.

6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. 
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість роботи – 2 500,00 грн, строк 
виконання (у календарних днях) – 4.

7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 71,2 м2. Балан-
соутримувач: Національна металургійна академія України. Адреса: м. Дніпро-
петровськ, вул. Набережна Перемоги, 38а. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Все-
українська експертна група». Вартість роботи – 4 500,00 грн, строк виконання 
(у календарних днях) – 5.

8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 72,0 м2. Балан-
соутримувач: КП «Південукргеологія». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Купріна, 116а. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість роботи – 1 260,00 грн, строк 
виконання (у календарних днях) – 4.

9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 25,8 м2. Балан-
соутримувач: КП «Південукргеологія». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Купріна, 116а. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість роботи – 1 260,00 грн, строк 
виконання (у календарних днях) – 4.

10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 150,2 м2. Ба-
лансоутримувач: ДВНЗ «Дніпропетровський індустріальний коледж». Адреса: м. 
Дніпропетровськ, вул. С. Нігояна, 55. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська 
експертна група». Вартість роботи – 4 500,00 грн, строк виконання (у календар-
них днях) – 5.

11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 147,1 м2. Балансо-
утримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 15. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку оренд-
ної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Переможець – ТОВ 
«Всеукраїнська експертна група». Вартість роботи – 4 500,00 грн, строк виконання 
(у календарних днях) – 5.

інформація 
рв фдму по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 19.05.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності перемож-

цями визнано:
1. ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
нежитлових приміщень (частини приміщення № 6 площею 26,8 м2, приміщень 

№ 14, № 19, № 23, № 24, № 25, № 30, № 31, № 32, частини приміщення № 29 (ко-
ридору) площею 23,9 м2), вбудованих в окремо розташовану будівлю суспільно-
побутового корпусу (літ. Б-1/3), загальною площею 127,2 м2. Балансоутримувач 
майна: Державний навчальний заклад «Мелітопольський професійний ліцей». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 72316, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. 
Лютнева, 194. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 500,00 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення 
оцінки об’єкта оренди;

нежитлових приміщень (частини приміщення № 6 площею 88,1 м2, приміщень 
№ 10, № 11, № 12, № 13, № 15, № 16, № 17, № 18, № 20, № 21, № 22, № 26, № 27, 
№ 28 площею 137,4 м2, частини приміщення № 29 площею 7,6 м2), вбудованих в 
окремо розташовану будівлю суспільно-побутового корпусу (літ. Б-1/3), загаль-
ною площею 233,1 м2. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад 
«Мелітопольський професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 72316, 
Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Лютнева, 194. Вартість виконання робіт з 
оцінки – 4 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати 
підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;

частини бетонного замощення, інв. № 279, площею 15,0 м2 (об’єкт № 1) та 
1/3 металевої труби будівлі котельні, інв. № 278 (об’єкт № 2). Балансоутримувач 
майна: Кам’янське міжрайонне управління водного господарства. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Набереж-
на, 226а. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000,00 грн строк виконання робіт 
з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення оцінки 
об’єкта оренди.

2. ПП «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
вбудованого нежитлового приміщення № 13 загальною площею 10,1 м2, що є 

частиною нежитлового приміщення № 127 першого поверху житлової будівлі літ. 
А11-5. Балансоутримувач майна: Головне управління ДФС у Запорізькій області. 
Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Запоріжжя, бульв. Центральний, 20. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 3 900,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 кален-
дарних дні від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;

нежитлового приміщення № 11 (у складі частин приміщень з № 1 до № 5 включ-
но та частини приміщення спільного користування № ІХ площею 8,85 м2) першого 
поверху будівлі гуртожитку (літ. А-9) загальною площею 76,95 м2. Балансоутри-
мувач майна: Державний навчальний заклад Дніпрорудненський професійний 
ліцей. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Дніпрорудне, просп. 
Ентузіастів, 15. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000,00 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 5 календарних дні від дати підписання договору на проведення 
оцінки об’єкта оренди.

3. ТОВ «Всеукраїнська експертна група» на виконання робіт з оцінки об’єктів 
оренди:

приміщення № 3, 13, частини коридору № 1 площею 12,25 м2, загальною пло-
щею 55,05 м2 підвального поверху лабораторно-виробничого корпусу (літ. А-2). 
Балансоутримувач майна: Державне підприємство «Запорізьке лісомисливське 
господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чумачен-
ка, 15в. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 800,00 грн, строк виконання робіт 
з оцінки – 5 календарних дні від дати підписання договору на проведення оцінки 
об’єкта оренди;

нежитлових приміщень, вбудованих в перший поверх п’ятиповерхової будівлі 
(літ. А-5) (приміщення № 1-1, № 1-9, № 1-10 та частини приміщень № 1-5 площею 
3,70 м2), загальною площею 38,4 м2. Балансоутримувач майна: Державний навчаль-
ний заклад «Мелітопольський торгово-професійний ліцей». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Дзержинського, 390. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 5 300,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 кален-
дарних дні від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;

вбудованих в перший поверх будівлі гуртожитку (літ. Г-5) нежитлових примі-
щень (з №1 до №16 включно та частини приміщень спільного користування) загаль-
ною площею 329,4 м2. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад 
«Мелітопольське вище професійне училище. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
72311, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Гагаріна, 6. Вартість виконання робіт 
з оцінки – 5 300,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних дні від дати 
підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;

державного нерухомого майна загальною площею 176,2 м2, а саме: частини 
вбудованого нежитлового приміщення № 25 будівлі майстерні (літ. Б-1) площею 
95,5 м2; частини вбудованого нежитлового приміщення № 26 будівлі майстерні (літ. 
Б-1) площею 47,9 м2; вбудованого нежитлового приміщення № 22 будівлі майстерні 
(літ. Б-1) площею 32,8 м2. Балансоутримувач майна: Дніпрорудненський індустрі-
альний технікум. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71630, Запорізька обл., м. Дні-
прорудне, просп. Ентузіастів, 23. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 500,00 грн, 
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних дні від дати підписання договору 
на проведення оцінки об’єкта оренди;

частини тамбура (загальною площею тамбуру 14,5 м2) площею 2,0 м2, вбудо-
ваної в перший поверх гуртожитку № 1 (літ. А-5). Балансоутримувач майна: Таврій-
ський державний агротехнологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. 50-річчя Перемоги, 22. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 5 300,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних дні від 
дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;

нежитлового приміщення № 9 (у складі частин приміщень з № 1 до № 5 включ-
но та частини приміщення спільного користування № ІХ площею 5,9 м2) першого 
поверху будівлі гуртожитку (літ. А-9) загальною площею 38,5 м2. Балансоутри-
мувач майна: Державний навчальний заклад Дніпрорудненський професійний 
ліцей. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Дніпрорудне, просп. 
Ентузіастів, 15. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 000,00 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 5 календарних дні від дати підписання договору на проведення 
оцінки об’єкта оренди;

4. ФОП Паламарчук Л. П. на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: вбу-
дованих нежитлових приміщень № 228, № 230, № 231, № 232 десятого поверху 
адміністративної будівлі (літ. А-10) загальною площею 54,8 м2. Балансоутримувач 
майна: ДП «Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розви-
тку України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний 
(Леніна), 77. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000,00 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 5 календарних дні від дати підписання договору на проведення 
оцінки об’єкта оренди.

інформація 
рв фдму по рівненській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 19.05.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки об’єктів, а саме:
необоротних активів орендного підприємства санаторію «Червона калина», що 

перебувають на балансі ОП санаторій «Червона калина», за адресою: Рівненська 
об., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1 з метою формування статутного ка-
піталу господарського товариства визнано ТОВ «Експертна фірма «Нива-Експерт»; 
строк виконання – 35 календарних днів, вартість виконання – 126 500,00 грн;

нежитлової будівлі «Баня за зоною» площею 167,4 м2, що перебуває на балансі 
Городищенської виправної колонії № 96 управління Пенітенціарної служби України 
в Рівненській області, за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Городище, 
вул. Рівненська, 80 для розрахунку орендної плати з урахуванням невід’ємних по-
ліпшень визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт»; строк виконання – 7 календарних 
днів, вартість виконання – 2 400,00 грн;

КПО з магазином та їдальнею площею 1 028,7 м2, що перебуває на балансі 
Львівської філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Рівненська обл., м. 
Дубно, вул. Семидубська, 14а з метою укладення договору оренди визнано ТОВ 
«НІКоС. Оціночна компанія»; строк виконання – 10 календарних днів, вартість ви-
конання – 2 650,00 грн;

житлового будинку з надвірними будівлями (шлако-бетонний, одноповерховий) 
за адресою: Рівненська обл., Зарічненський р-н, с. Соломир, вул. Затишна, 11 з 
метою визначення розміру грошової компенсації громадянам за втрачене нерухоме 
майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забрудненої 
території за індивідуально визначене майно визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт»; 
строк виконання – 7 календарних днів, вартість виконання – 1 500,00 грн;

частини адміністративної будівлі площею 61,8 м2, що перебуває на балансі 
Національного університету «Острозька академія», за адресою: Рівненська обл., 
м. Острог, просп. Незалежності, 47 з метою укладення договору оренди визнано 
Рівненську торгово-промислову палату; строк виконання – 9 календарних днів, 
вартість виконання – 1 900,00 грн;

частини першого поверху будинку ВРП (приміщення № 9, 10, 11, 12, 13, 14) 
площею 352,3 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства «Українська 
геологічна компанія», за адресою: м. Рівне, вул. Курчатова, 11 з метою укладення 
договору оренди визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт»; строк виконання – 10 ка-
лендарних днів, вартість виконання – 1 850,00 грн;

нежитлового приміщення площею 46,9 м2, що перебуває на балансі Городищен-
ської виправної колонії № 96 управління Пенітенціарної служби України в Рівненській 
області, за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Городище, вул. Рівненська 
з метою укладення договору оренди визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт»; строк 
виконання – 10 календарних днів, вартість виконання – 1 850,00 грн;

частини нежитлового приміщення станції Рудня площею 1,0 м2, що перебуває 
на балансі ПАТ «Укрзалізниця», за адресою: Рівненська обл., Радивилівський р-н, 
с. Пустоівання, вул. Залізнична, 7а з метою продовження договору оренди визна-
но Рівненську торгово-промислову палату; строк виконання – 8 календарних днів, 
вартість виконання – 1 800,00 грн;

нежитлових приміщень загальною площею 54,5 м2 у будівлі колишньої котель-
ні, що перебуває на балансі ПрАТ «Клесівська ПМК-1772, за адресою: Рівненська 
обл., Сарненський р-н, смт Клесів, вул. Дзержинського, 32 з метою приватизації 
шляхом продажу на аукціоні визнано Рівненську торгово-промислову палату; строк 
виконання – 10 календарних днів, вартість виконання – 2 550,00 грн;

нежитлових приміщень загальною площею 172,2 м2 у будівлі колишньої котель-
ні, що перебуває на балансі ПрАТ «Клесівська ПМК-177», за адресою: Рівненська 
обл., Сарненський р-н, смт Клесів, вул. Дзержинського, 32 з метою приватизації 
шляхом продажу на аукціоні визнано ПП «Експерт-рівне-Консалт»; строк виконан-
ня – 7 календарних днів, вартість виконання – 2 500,00 грн.

інформація 
рв фдму по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 19.05.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення медпункту першого 
поверху літери «А» в гуртожитку площею 5,25 м2 за адресою: вул. Кременецька, 
31, м. Почаїв, Кременецький р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі 
Державного навчального закладу «Почаївське вище професійне училище», ви-
знано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 500,00 грн, строк виконання робіт – 
5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта: частина нерухомого майна, що належить до державної 
власності, загальною площею 72,4 м2, що перебуває на балансі Державного на-
вчального закладу «Борщівський професійний ліцей», за адресою: вул. Шухевича, 
14, м. Борщів, Тернопільська обл. визнано Тернопільське обласне комунальне під-
приємство «Експерт». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна 
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт 
з оцінки – 1 500,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення літери «Ж» в майстерні 
площею 101,0 м2 за адресою: вул. Кременецька, 31, м. Почаїв, Кременецький р-н, 
Тернопільська обл., що перебуває на балансі Державного навчального закладу 
«Почаївське вище професійне училище», визнано ТОВ «ЕКФ «Орієнтир-Оцінка». 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою продо-
вження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 600,00 грн, строк 
виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта: частина зовнішнього фасаду адміністративної будівлі 
загальною площею 5,45 м2, що перебуває на балансі Департаменту агропромисло-
вого розвитку Тернопільської ОДА, розміщеної за адресою: вул. Князя Острозького, 
14, м. Тернопіль, визнано Тернопільське обласне комунальне підприємство «Екс-
перт». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт 
з оцінки – 990,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.


