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ФДмУ ПоВіДомЛЯЄ

інформаційне ПовідомЛення 
регіонального відділення фонду державного майна україни 

по дніпропетровській області про проведення конкурсу з відкритістю 
пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій 

публічного акціонерного товариства «дніпрометробуд»
1.  Код за ЄДРПОУ 4880239.
Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство «Дніпро-

метробуд».
Місцезнаходження товариства: вул. Шмідта, 5, м. Дніпро, 49000.
Розмір пакета акцій, що закріплено в державній власності, – 95 %.
Форма існування акцій – бездокументарна.
2. Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропе-

тровській області пропонує до продажу пакет акцій у кількості 31 843 920 шт., що 
становить 95 % статутного капіталу товариства.

Статутний капітал товариства становить 8 379 979,00 грн.
Номінальна ціна акції – 0,25 грн.
3. Початкова ціна пакета акцій товариства – 44 508 711,00 грн.
Крок торгів – 10 % від початкової ціни пакета акцій.
4. Характеристика товариства.
Основний вид діяльності за КВЕД – 42.12 – Будівництво залізниць і метро-

політену.
відомості основних обсягів робіт по роках

Види робіт 2013 р. 2014 р. 2015 р.
Відкачка води, тис. м3 1 160 1 361,1 1 379,7
Проходка виробок, м3 322 0 0
Видача та перевозка ґрунту, т 1 028 0 0
Установка залізобетонних штанг, шт 16 0 0
Установка металевих сіток при штанговому кріпленні, м2 27 0 0
Укладка збірної з/бетонної обробки, м3 3,3 30,1 0
Укладка збірної чавунної обробки, т 16,3 0 0
Установка арматурних каркасів та арматури, т 4,47 3,4 0
Виготовлення металевої гідроізоляції, т 0 0 0
Ґрунтовка металевих поверхонь, м2 0 0 0
Укладка бетону, м3 61,1 27,1 0
Нагнітання розчину за оправу, м2 100 155,4 0
Чеканка швів, м шва 55 0 0
Контрольне нагнітання за оправу, м2 0 0 0

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.07.2016 – 143 особи.
Монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках товариство не зай має.

фінансово-господарський стан ПаТ «дніпрометробуд»  
у період з 2013 р. – іі квартал 2016 р.

Назва показника
Значення показника

2013 р. 2014 р. 2015 р. ІІ квартал 2016 р.
Середньооблікова чисельність працівників, осіб 210 156 141 143
Первісна вартість основних фондів, тис. грн 20 092 20 405 22 330 22 271
Залишкова вартість основних фондів, тис. грн 15 802 4 603 4 703 3 931
Знос основних фондів, тис. грн 14 967 15 802 17 627 18 340
Чистий прибуток/збиток, тис. грн - 9 603 -6 706 -7 463 -4 540
Рентабельність діяльності, % – – – –
Дебіторська заборгованість, тис. грн 476 6 608 590 528
Кредиторська заборгованість, тис. грн 33 177 40 763 51 197 61 927
Вартість власного капіталу, тис. грн -7 528 -14 500 -21 963 -26 503
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг), тис. грн

– 18 147 6 342 –

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

У постійному користуванні ПАТ «Дніпрометробуд» перебуває 7 окремо роз-
ташованих земельних ділянок загальною площею 4,4438 га.

Земельні ділянки використовуються на підставі державних актів на право по-
стійного користування для розміщення та експлуатації промислових, житлових 
та громадських будівель та споруд, пов’язаних з господарською діяльністю ПАТ 
«Дніпрометробуд».

Інформація про викиди забруднюючих речовин:
ПАТ «Дніпрометробуд» не здійснює викидів забруднюючих речовин в атмос-

ферне повітря та водні об’єкти.
основні показники господарської діяльності товариства  

за останні три роки та останній звітний період

Найменування
Значення показника

2013 р. 2014 р. 2015 р. ІІ квартал 2016 р.
Собівартість реалізованої продукції (товарі, робіт, 
постуг), тис. грн

– 4 760 16 598 –

Балансовий прибуток/збиток, тис. грн -9 303 -6 706 -7 463 -4 540
Дебіторська заборгованість, тис. грн 476 6 608 590 528
Кредиторська заборгованість, тис. грн 33 177 40 763 51 197 61 927
Рентабельність діяльності, % – – – –
Вартість активів, тис. грн 25 649 26 263 29 234 35 424
Вартість власного капіталу, тис. грн -7 528 -14 500 -21 963 -26 503
Чистий прибуток/збиток, тис. грн -9 303 -6 706 -7 463 -4 540

5. Фіксовані умови конкурсу.
Покупець пакета акцій зобов’язаний забезпечити:
1) в економічній діяльності товариства:
збереження основних видів діяльності товариства, які є на дату переходу права 

власності на пакет акцій до покупця;
збереження основної номенклатури продукції, робіт та послуг товариства, які 

існували у 2015 році;
збереження технологічної єдності та цілісності виробництва;
погашення заборгованості товариства;
2) в інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
освоєння нових та підвищення якості наявних видів продукції та/або послуг;
виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підвищення еконо-

мічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності 
товариства згідно з бізнес-планом, поданим покупцем;

3) у соціальній діяльності товариства:
недопущення утворення простроченої заборгованості товариства з виплати 

заробітної плати працівникам товариства;
підвищення протягом п’яти років від дати переходу права власності на пакет 

акцій до покупця розміру середньої заробітної плати, досягнутої товариством у 
2015 році, на рівень не менше щорічного офіційного рівня інфляції;

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;

матеріальне стимулювання працівників зі збереженням та удосконаленням 
існуючої системи оплати праці і преміювання, доплат, надбавок до посадового 
окладу за затвердженим штатним розкладом. Покупець має право за погоджен-
ням з профспілковою організацією товариства запровадити нову систему оплати 
праці і преміювання;

протягом п’яти років від дати переходу до покупця права власності на пакет 
акцій недопущення без погодження з профспілковою організацією скорочення 
працівників товариства, які є членами профспілкової організації;

у разі розірвання трудового договору з працівниками товариства у зв’язку зі 
скороченням чисельності працівників протягом п’яти років від дати переходу до 

покупця права власності на пакет акцій товариства здійснення виплати вихідної 
допомоги згідно з колективним договором;

виконання в повному обсязі умов колективного договору до моменту прий-
няття нового;

укладення колективного договору на кожний наступний період з обов’язковим 
включенням усіх умов, передбачених чинним колективним договором, а також 
положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими 
об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими проф-
спілками і профоб’єднаннями, галузевої угоди та забезпечення його виконання; 
покупець за погодженням з профспілковою організацією товариства може зміню-
вати умови чинного колективного договору;

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;

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;

4) у природоохоронній діяльності товариства:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства 

щодо користування об’єктами товариства в частині охорони повітряного басейну, 
охорони і раціонального використання земель водного фонду;

5) у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:
з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до повного виконання 

умов договору купівлі-продажу пакета акцій голосування на загальних зборах акціо-
нерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, 
зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства 
виключно у разі отримання попередньої згоди Регіонального відділення 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 по-
вного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій без попередньої згоди 
Регіонального відділення Фонду державного майна України вчинення правочинів з 
відчуження основних засобів товариства, якщо їх сумарна балансова вартість, що 
є предметом таких правочинів, перевищує 10 відсотків вартості активів товариства 
за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Зазначена умова не за-
стосовується до правочинів щодо відчуження основних засобів товариства, яке здій-
снюється в межах звичайної діяльності товариства. Під відчуженням розуміються такі 
правочини, як купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача 
до статутного (складеного) капіталу інших господарських товариств;

не пізніше ніж протягом трьох місяців з дати продажу спрямування дивідендів, 
нарахованих на придбаний у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до його 
продажу держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України, 
до державного бюджету відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України 
базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату ди-
відендів за результатами фінансово-господарської діяльності за період перебування 
пакета акцій у державній власності (за період діяльності у 2015 та 2016 роках і до мо-
менту продажу пакета акцій) у розмірі не менше базового нормативу 2015 року.

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

6. Інформація про наявність або відсутність радника: фінансовий радник від-
сутній.

7. Конкурс проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію 
державного майна», Закону України «Про санкції», на виконання постанови Кабінету 
Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної 
приватизації у 2015-2016 роках» зі змінами, відповідно до Положення про порядок 
проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердже-
ного наказом Фонду державного майна України від 10.05.2012 № 639, розпоря-
дженням Антимонопольного комітету України від 10.05.2012 № 282-р, рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.05.2012 № 674, 
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12.06.2012 за № 940/21252, зі 
змінами (далі – Положення).

У конкурсі з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Дніпроме-
тробуд» мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів прива-
тизації згідно із 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 оборони України від 
2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та 
інших обмежувальних заходів (санкцій), та Закону України «Про санкції».

Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати до державного органу 
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.

Разом із заявою для участі в конкурсі подаються:
інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах 

яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фі-
зичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відповідно до Закону 
України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення»;

для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про 
подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);

для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-
майновий стан.

Відповідальність за достовірність, повноту поданого документа та обов’язок 
довести своє право на придбання об’єктів державної власності покладається на 
покупця.

8. Для участі в конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу:
сплачує конкурсну гарантію у сумі 8 901 742,20 грн та реєстраційний збір у 

сумі 340,00 грн;
подає конкурсну документацію, остаточний проект договору купівлі-продажу 

пакета акцій та конкурсну пропозицію.

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

інформація  
про затвердження плану приватизації  єдиного майнового  

комплексу державного підприємства «київпассервіс»
Наказом Фонду державного майна України від 29.08.2016 № 1614 затвердже-

но план приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Київпассервіс».

Спосіб приватизації зазначеного підприємства: продаж контрольного пакета 
акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

Показники підприємства станом на останню звітну дату:
код за ЄДРПОУ – 33348385;
чисельність працюючих, чол. – 374;
розмір земельної ділянки, га – 14,523201.
Основні види діяльності підприємства (за даними статуту або Держкомста-

ту України):
надання послуг автовокзалом «Київ» та автостанціями міста Києва та області 

пасажирам та перевізникам через мережу автовокзалу та автостанцій.
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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
ХмеЛьницька обЛасТь

Будівля громадської вбиральні площею 25,1 м2, яка під час приватизації не увійшла 
до статутного капіталу та перебуває на балансі ТОВ «Хмельницьктранс», за адресою: 
Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 19. Приватизо-
вано юридичною особою за 23 721,72 грн, у тому числі ПДВ – 3 953,62 грн.

дніПроПеТровська обЛасТь
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі єдиного  
майнового комплексу – цех ректифікації колишнього структурного 
підрозділу дніпропетровського коксохімічного заводу ім. калініна

Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс – цех ректифікації колишнього струк-
турного підрозділу Дніпропетровського коксохімічного заводу ім. Калініна.

Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Коксохі-
мічна, 1.

Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05393056, Публічне акціонерне товариство 
«Євраз-Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» за адресою: 
49064, м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 3.

Відомості про об’єкт приватизації: будівля А літ. 2А-1 загальною площею з 
прибудовами та навісом 1 484,8 м2; червоний куток літ. 2Б-1 загальною площею з 
тамбуром та прибудовою 46,8 м2; будівля майстерні літ. 2В-1 загальною площею 
з прибудовами 189,1 м2; будівля контори літ. 2Г-2 загальною площею з прибудо-
вами 162,8 м2; будівля насосної літ. 2Е-1 загальною площею 75,2 м2; пакгауз за-
вантаження літ. 2Ж-1 загальною площею 138,4 м2; будівля пропарників літ. 2З-1 
загальною площею 45,4 м2; градирня літ. 2Є-1; сховища – 34 од.; туалет; навіс; 
автошлях літ. І – 1830,0 м2; мостіння літ. ІІ – 757,5 м2; ємності емальовані – 2 од. та 
інше рухоме майно. Підведені необхідні комунікації. Виробнича діяльність не здій-
снюється з 2014 року. Земельна ділянка у розмірі 21,728 га, перебуває в оренді 
балансоутримувача до 07.08.2017.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 13 921 091,00 грн, ПДВ – 2 784 218,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 16 705 309,20 грн.
Умови продажу: покупець стає правонаступником усіх прав та обов’язків єдиного 

майнового комплексу – цех ректифікації колишнього структурного підрозділу Дні-
пропетровського коксохімічного заводу ім. Калініна; забезпечує під час експлуатації 
об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання 
об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством 
України; забезпечує виконання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього 
природного середовища; здійснює заходи щодо створення робочих місць у кількості 
не менше 10, безпечних і нешкідливих умов праці, що мінімізують випадки травма-
тизму; на вимогу продавця протягом здійснення контролю за виконанням умов до-
говору купівлі-продажу з боку регіонального відділення з моменту підписання акта 
передачі, покупець зобов’язаний надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, 
документи тощо, про виконання умов договору, не перешкоджати продавцю у здій-
сненні контролю за виконанням умов договору; право користування, купівлі, оренди 
земельної ділянки під об’єктом приватизації, покупцем вирішується самостійно в по-
рядку, встановленому чинним законодавством України; подальше відчуження об’єкта 
приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, 
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу при-
ватизації у порядку, що затверджується ФДМУ; 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 – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного 

відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та сплачує нотаріальні 
послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.

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

Сума грошових коштів у розмірі 1 670 530,92 грн, що становить 10 % від початкової 
ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній казначей-
ській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта 
приватизації – єдиного майнового комплексу – цех ректифікації, розташованого 
за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Коксохімічна, 1»).

Кінцевий термін прийняття заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 26 
вересня 2016 року.

аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «уні-
версальна товарно-сировинна біржа» (http://www.utsb.kiev.ua) 30 вересня 
2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час 
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

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

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

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

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

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

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

івано-франківська обЛасТь
інформація 

про повторний продаж за конкурсом з відкритістю пропонування ціни 
за принципом аукціону єдиного майнового комплексу колишнього 

державного підприємства «коломийська паперова фабрика»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс колишнього державного підпри-

ємства «Коломийська паперова фабрика».
Місцезнаходження об’єкта: 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, 

вул. Фабрична, 10.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять осно-

вних засобів – 51 од. (у тому числі: будівля зошитного цеху, киснева споруда, 2 
склади готової продукції, 2 матеріальні склади), незавершене будівництво – 10 
од., машини та обладнання –75 од., транспортні засоби – 4 од. та інші необо-
ротні активи.

Відомості про земельну ділянку: підприємство розташоване на земельній ді-
лянці розміром 53 256,01 м2 за адресою: м. Коломия, вул. Фабрична, 10.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забрудню-
ючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на 
території підприємства не утворюються і не зберігаються.

Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює вироб-
ничу діяльність з 2012 р., продукція не випускається, майно підприємства знахо-
диться в незадовільному стані, розукомплектоване.

Кількість робочих місць: –.
Початкова ціна – 13 873 080,00 грн (тринадцять мільйонів вісімсот сім-

десят три тисячі вісімдесят гривень), в тому числі ПДВ – 2 312 180,00 грн (два 
мільйони триста дванадцять тисяч сто вісімдесят гривень).

Умови продажу об’єкта приватизації:
профіль діяльності підприємства визначає покупець; створити не менше 

20 робо чих місць протягом двох років; забезпечити створення безпечних, нешкід-
ливих умов праці та дотримання санітарних норм, правил протипожежної безпеки 
та цивільного захисту згідно з чинним законодавством України; забезпечити соці-
альні гарантії працівникам згідно з вимогами трудового законодавства; забезпечи-
ти утримання прилеглої території у належному санітарному стані, дотримуватись 
екологічних норм та здійснювати заходи щодо захисту навколишнього природного 
середовища; питання землекористування вирішується покупцем після укладання 
договору купівлі-продажу в установленому законодавством порядку.

На покупців об’єкта приватизації поширюються обмеження, визначені частиною 
першою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».

Для участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону 
учасник подає: заяву про приватизацію в порядку та за формою, що встановлені 
наказом ФДМУ від 02.04.2012 № 437; бізнес-план або техніко-економічне обґрун-
тування післяприватизаційного розвитку об’єкта приватизації; конкурсну пропо-
зицію ціни (у запечатаному непрозорому конверті).

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та платежі за об’єкт приватизації 
вносяться на рахунок № 37183500900028. Одержувач: ФДМУ, Державна казначей-
ська служба України, м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 00032945.

Грошові кошти в розмірі 1 387 308,00 грн (один мільйон триста вісімдесят сім 
тисяч триста вісім гривень), що становить 10 % початкової ціни об’єкта, вносяться 
на рахунок № 37316021000058. Одержувач: ФДМУ, Державна казначейська служ-
ба України, м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 00032945. Призначення платежу: 
«10 % початкової ціни об’єкта приватизації для участі у конкурсі з відкритістю про-
понування ціни за принципом аукціону з продажу єдиного майнового комплексу 
державного підприємства «Коломийська паперова фабрика» без ПДВ».

Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону проводиться 
відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств 
(малу приватизацію)», Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом ви-
купу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за 
конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України від 02 квітня 2012 року № 439, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 14 травня 2012 року за № 753/21055.

конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відбу-
деться 30 вересня 2016 року об 11.00 за адресою: м. київ, вул. кутузова, 
18/9, фонд державного майна україни, кімн. 303.

Кінцевий термін приймання заяв на участь у конкурсі з відкритістю пропону-
вання ціни за принципом аукціону – 22 вересня 2016 року.

Заяви на участь в конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аук-
ціону приймаються за адресою: ФДМУ, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, 7-й поверх, 
кімн. 721/3, понеділок – четвер з 9.30 до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні з 
9.30 до 15.00. Телефони для довідок: 200-34-08, 284-52-40.

Ознайомитись з об’єктом продажу можна в робочі дні з 8.00 до 16.00, звернув-
шись до РВ ФДМУ по Івано-Франківській області за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Василіянок, 48, 3-й поверх. Телефони для довідок: (044) 200-34-08, 284-52-40;  
(0342) 55-31-40.

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукціон в електронній формі буде проведено ПаТ державна акціонерна 
компанія «національна мережа аукціонних центрів» 30.09.2016, час почат-
ку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення 
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку про-
ведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціо-
ні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 
09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 
за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додат-
ками до заяви, подаються в електронному вигляді до ПАТ Державна акціонерна 
компанія «Національна мережа аукціонних центрів» на електронну адресу: nmac.
net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна 
мережа аукціонних центрів» (02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) оригінали 
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії 
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. 
Кінцевий термін подання заяв на участь в аукціоні – 26 вересня 2016 року.

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

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

Ознайомитись з об’єктом можна у робочі дні за місцем його розташування. До-
даткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Івано-Франківській за адресою: 
76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, тел. (0342) 55-31-40, 75-23-67.

Львівська обЛасТь
інформація 

про повторний продаж за конкурсом з відкритістю пропонування ціни 
за принципом аукціону єдиного майнового комплексу державного 

підприємства «дослідний завод «Хвиля»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «До-

слідний завод «Хвиля».
Місцезнаходження об’єкта: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 7.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять:
50 будівель та споруд, з яких 23 будівлі та споруди знаходяться у м. Львові та 

27 будівель та споруд знаходяться у Львівській обл., смт Новий Яричів;
обладнання, устаткування, прилади, меблі, транспортні засоби та інше майно.
До складу ЄМК не входять об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме: під-

вал ГО, дизель-генератор для підвалу ГО, система подачі, очистки та фільтрації 
повітря та два 12-квартирних житлових будинки.

Предметом діяльності підприємства є:
проектування та монтаж систем керування технологічними процесами;
виробництво контрольно-вимірювальних приладів;
виробництво підіймально-транспортного устаткування;
виробництво інших виробів з пластмас;
виробництво електророзподільної та контрольної апаратури;
виробництво залізничного рухомого складу.
Відомості про земельну ділянку: 3,2065 га за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 

7; 13,3899 га за адресою: Львівська обл. Кам’янка-Бузький р-н, смт Новий Яричів, 
вул. Міцкевича, 58 (на території розташовані об’єкти нерухомості, що не входять 
до складу ЄМК та належать приватним власникам).

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забрудню-
ючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на 
території підприємства не утворюються і не зберігаються.

основні показники діяльності підприємства
Статутний капітал – 17 784 тис. грн

№
з/п Найменування показника 2013 рік 2014 рік 2015 рік I півріччя 

2016 року
1 Обсяг реалізованої продукції, тис. грн 2537 2762 3580 2070
2 Балансовий прибуток, тис. грн -13311 -13833 -14240 -14408
3 Величина чистого прибутку, тис. грн -681 -522 -406 -168
4 Рентабельність, % – – – –

5 Вартість активів, тис. грн 3015 2843 3081 2706
6 Вартість власного капіталу, тис. грн 15052 14530 14447 14264
7 Дебіторська заборгованість, тис. грн 521 538 775 332
8 Кредиторська заборгованість, тис. грн, в т. ч. пільгові пенсії 

по списку № 1
687 622 733 298

Кількість та склад робочих місць станом на 01.07.2016: директор – 1; заступ-
ник директора – 1; головний бухгалтер – 1; заступник головного бухгалтера – 1; 
спеціалісти – 9; службовці – 3; основні робочі – 10; допоміжні робочі – 3; охоро-
на – 7; МОП– 1.

Кількість робочих місць – 37.
Кількість працюючих – 35 осіб.
Початкова ціна становить 130 823 207,59 грн (сто тридцять мільйонів 

вісімсот двадцять три тисячі двісті сім гривень 59 копійок), у тому числі ПДВ – 
21 803 867,93 грн (двадцять один мільйон вісімсот три тисячі вісімсот шістдесят 
сім гривень 93 копійки).

Умови продажу:
збереження основних видів діяльності підприємства протягом 5 років з момен-

ту укладення договору купівлі-продажу; покупець є правонаступником усіх прав та 
обов’язків державного підприємства; збереження кількості існуючих робочих місць; 
забезпечення безпечних, нешкідливих умов праці та дотримання санітарних норм, 
правил протипожежної безпеки та цивільного захисту згідно з чинним законодав-
ством України; недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи по-
купця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 
статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які 
законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та 
статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу 
права власності на об’єкт приватизації; забезпечити соціальні гарантії працівникам 
згідно з вимогами трудового законодавства; покупцю в установленому законодав-
ством порядку укласти з Фондом державного майна України договір про безоплатне 
зберігання державного майна, вартість якого вилучена з вартості єдиного майнового 
комплексу ДП «ДЗ «Хвиля»; забезпечити відповідно до вимог чинного законодавства 
утримання, зберігання та експлуатацію за цільовим призначенням захисних споруд 
цивільного захисту, які будуть передані покупцю відповідно до договору на відпові-
дальне зберігання; не допускати безпосереднього відчуження такого майна, а також 
створення умов для відчуження цього майна; сприяти передачі житлових будинків 
до комунальної власності відповідно до вимог чинного законодавства; збереження 
стендів СПЦ 3 інв. № 38875 і СКУ інв. № 20986А, які вмонтовані в приміщення № 69 
площею 375,25 м2, що розташоване на другому поверсі складально-монтажного 
корпусу, і надання цих стендів в користування на договірних засадах спеціалізованим 
підприємствам за наявності у них відповідних ліцензій або дозволів; погашення про-
строченої кредиторської заборгованості ДП «ДЗ «Хвиля» у розмірі, яка складеться на 
дату підписання договору купівлі-продажу; не перешкоджати працівникам ДП ДНДП 
«КОНЕКС» доступу до приміщень ДП ДНДП «КОНЕКС», які розташовані на 5-му по-
версі адміністративно-побутового корпусу, в частині надання підходів і під’їздів до 
місця здійснення господарської діяльності на правах сервітуту, користування схо-
довою кліткою і ліфтом за угодою про спільне використання майна, забезпечення 
водо- та енергопостачання. На період надзвичайного стану забезпечувати виділення 
місць для працівників ДНДП «КОНЕКС» (до 100 чоловік) у приміщенні підвалу цивіль-
ної оборони – бомбосховищі; забезпечити на договірних засадах надання підходів 
і під’їздів до приміщень приватного підприємства «Титан-ЛВ», яке розташоване в 
складально-монтажному корпусі; забезпечити утримання прилеглої території у на-
лежному санітарному стані, дотримуватись екологічних норм та здійснювати заходи 
щодо захисту навколишнього природного середовища; питання землекористування 
вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу в установленому 
законодавством порядку; в установленому законодавством порядку забезпечити 
здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи – ДП «ДЗ «Хвиля»; 
протягом п’яти років з моменту укладення договору купівлі-продажу не відчужувати 
єдиний майновий комплекс іншим юридичним та фізичним особам без збереження 
умов, на яких воно було придбане; подальше відчуження та передача в заставу майна 
покупцем в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються за пого-
дженням Фондом державного майна України із забезпеченням переходу до нового 
власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, від-
повідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-
продажу, прав та обов’язків покупця згідно із законодавством України.

На покупців об’єкта приватизації поширюються обмеження, визначені частиною 
першою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».

Для участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону 
учасник подає: заяву на участь у конкурсі в порядку та за формою, що встановлені 
наказом ФДМУ від 02.04.2012 № 437; бізнес-план або техніко-економічне обґрун-
тування післяприватизаційного розвитку об’єкта приватизації; конкурсну пропо-
зицію ціни (у запечатаному непрозорому конверті).

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та платежі за об’єкт привати-
зації вносяться на рахунок № 37183500900028. Одержувач: Фонд державного 
майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, 
код ЄДРПОУ 00032945.

Грошові кошти в розмірі 13 082 320,76 грн (тринадцять мільйонів вісімдесят 
дві тисячі триста двадцять гривень 76 копійок), що становить 10% початкової ціни 
об’єкта, вносяться на рахунок № 37316021000058. Одержувач: Фонд державного 
майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код 
ЄДРПОУ 00032945. Призначення платежу: «10 % початкової ціни об’єкта привати-
зації для участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону 
з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дослідний 
завод «Хвиля» без ПДВ».

Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону проводиться 
відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств 
(малу приватизацію)», Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом ви-
купу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за 
конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України від 02 квітня 2012 року № 439, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції 14 травня 2012 року за № 753/21055.

конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відбу-
деться 28 вересня 2016 року об 11.00 за адресою: м. київ, вул. кутузова, 
18/9, фонд державного майна україни, кімн. 303.

Кінцевий термін приймання заяв на участь у конкурсі з відкритістю пропонуван-
ня ціни за принципом аукціону – 20 вересня 2016 року. Заяви на участь в конкурсі 
з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону приймаються за адресою: 
Фонд державного майна України, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 
721/3, понеділок – четвер з 9.30 до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні з 9.30 
до 15.00. Телефони для довідок: 200-34-08, 284-52-40.

Ознайомитись з об’єктом продажу можна за місцем його розташування 
за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 7. Телефони для довідок: (044) 200-34-08,  
284-52-40, (032) 295-83-40.

реквізити для сплати конкурсної гарантії  
та реєстраційного збору в національній валюті:

Конкурсна гарантія 
у сумі 8901742,20 грн

Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області
Рахунок № 37313015014354
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172;
Код ЄДРПОУ 13467337.
Призначення платежу: «як конкурсна гарантія для участі в конкурсі з продажу 
пакета акцій публічного акціонерного товариства «Дніпрометробуд» 

Реєстраційний збір 
у сумі 340,00 грн 

Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області
Рахунок № 37188500900001
Банк одержувача – ГУДКСУ у Дніпропетровській області,
МФО 805012;
Код ЄДРПОУ 13467337.
Призначення платежу: «як реєстраційний збір для участі в конкурсі з продажу 
пакета акцій публічного акціонерного товариства «Дніпрометробуд».

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.

9. Дата, початок та час завершення прийому конкурсної документації та оста-
точного 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 Регіонального відділення Фонду дер-
жавного майна України по Дніпропетровській області 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 Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській області один примірник пропозицій до договору купівлі-продажу 
пакета акцій з чітко зазначеними змінами та доповненнями (у разі наявності).

Приймання пропозицій від потенційних покупців до проекту договору купівлі-
продажу пакета акцій завершується 15 вересня 2016 року о 17.00.

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській 
області надає потенційним покупцям опрацьований та затверджений остаточний 
проект договору купівлі-продажу не пізніше 20 вересня 2016 року.

Потенційний покупець не пізніше 22 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 22 вересня 2016 року о 17.00.

10. Адреса приймання конкурсної документації та остаточного проекту дого-
вору купівлі-продажу: вул. Центральна, 6, м. Дніпро, 49000, Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, кімн. 36 щодня з 
8.00 до 17.00, по п’ятницях з 8.00 до 15.45.

11. Дата, час та місце початку та завершення приймання конкурсних про-
позицій.

Реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій про-
водиться 30 вересня 2016 року з 9.00 до 9.50 у приміщенні Регіонального відді-
лення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області: м. Дніпро, 
вул. Центральна, 6, кімн. 37.

12. Дата, час та місце проведення конкурсу.
конкурс з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «дні-

прометробуд» буде проведено 30 вересня 2016 року о 10.00 у приміщенні 
регіонального відділення фонду державного майна україни по дніпропетров-
ській області за адресою: м. дніпро, вул. центральна, 6, кімн. 37.

13. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитися з товариством можна за адресою: вул. Шмідта, 5, м. Дніпро, 

49000. Для відвідання товариства потрібно отримати письмовий дозвіл Регіо-
нального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській 
області.

14. Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з організації 
конкурсу.

Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання товариства можна 
отримати за адресою: вул. Центральна, 6, м. Дніпро, 49000, Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, відділ приватизації 
та управління корпоративними правами держави (кімн. 36), щодня з 8.00 до 17.00, 
по п’ятницях – з 8.00 до 15.45. Телефон для довідок (056) 744-11-41, електронна 
адреса: stat_12@spfu.gov.ua.

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

ватизації в складі проекту остаточного договору купівлі-продажу інформацію 
про відкритий 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 покуп-
цем акцій.

Продовження. Початок на стор. 1
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управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-49

проДаж об’єктів групи Д

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

проДаж об’єктів групи ж

Чернівецька обЛасТь
інформація 

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

лазні разом із земельною ділянкою, що перебувала  
на балансі ліквідованого ксП «Промінь»

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

Місцезнаходження об’єкта: вул. Мічуріна,14, с. Гордівці, Хотинського р-ну 
Чернівецької обл.

Відомості про об’єкт: не завершена будівництвом лазня розташована на 
околиці (в периферійній зоні) с. Гордівці Хотинського району, у його західній 
частині, на відстані 250 м від дороги загального користування на території ко-
лишньої тваринницької ферми поруч із приміщенням свиноферми. Об’єкт являє 
собою земельну ділянку із незначними ознаками виритої під фундамент траншеї 
(виконані земляні роботи). Об’єкт поріс бур’янами та чагарниками. Рік початку 
будівництва – 1989.

На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не 
використані для будівництва, а також устаткування, не передане до монтажу, 
або таке, що потребує монтажу. Об’єкт не законсервований, не охороняється, по 
межах будівельного майданчика огорожа відсутня. Об’єкт перебуває в незадо-
вільному технічному стані.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0224 га, када-
стровий № 7325081000:02:003:0310, для будівництва та обслуговування будівель 
закладів побутового обслуговування.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 10 302,00 грн (десять тисяч 
триста дві гривні 00 коп.), у тому числі: вартість об’єкта незавершеного будівни-
цтва – 795,50 грн (сімсот дев’яносто п’ять гривень 50 коп.), вартість земельної 
ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, – 9 506,50 грн 
(дев’ять тисяч п’ятсот шість гривень 50 коп.). ПДВ – 2 060,40 грн (дві тисячі шіст-
десят гривень 40 коп.).

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 12 362,40 грн (дванадцять 
тисяч триста шістдесят дві гривні 40 коп.).

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію з правом 

зміни первісного призначення за умови дотримання вимог Земельного кодексу 
протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передавання об’єкта не-
завершеного будівництва разом із земельною ділянкою.

2. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забез-
печувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта не-
завершеного будівництва та введення його в експлуатацію.

3. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання 
об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він 
розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним 
законодавством України.

4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця 
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з 
чинним законодавством.

5. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будів-
ництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору 
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи 
тощо про виконання умов договору.

6. Подальше відчуження об’єкта та земельної ділянки, на якій розташований 
об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта неза-
вершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, 
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль 
за їх виконанням.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 1 236,24 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

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

дніПроПеТровська обЛасТь
інформація 

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

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

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

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

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

філю діяльності об’єкта; зобов’язати власника майна зберегти традицію щодо 
проведення занять для дітей на спортивному майданчику безоплатно; забезпе-
чити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та 
інших правил по утриманню об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, 
передбачених законодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації 
можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених 
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, 
який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; 

аукціон в електронній формі буде проведено 30.09.2016 українською 
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку 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. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками 
до заяви, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на 
електрону адресу: Abrezickiyuub@gmail.com. Протягом двох календарних днів з дати 
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Уні-
версальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь 
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що 
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

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

Кінцевий термін прийняття заяв – 26.09.2016 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташуван-

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

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  

під розбирання об’єкта незавершеного будівництва державної 
власності – молочно-тваринницької ферми на 200 голів великої  

рогатої худоби, що перебувала на балансі Тов «олексіївське»  
(державну реєстрацію товариства припинено)

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – 
молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби, що перебувала 
на балансі ТОВ «Олексіївське» (державну реєстрацію товариства припинено).

Місцезнаходження об’єкта: вул. Б. Хмельницького, 21а, с. Новоолексіївка, Со-
кирянського р-ну Чернівецької області.

Відомості про об’єкт: молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої ро-
гатої худоби знаходиться на околиці села Новоолексіївка на відстані 100 м до до-
роги місцевого значення.

На будівельному майданчику розпочато будівництво: 1) родильні на 25 корів 
з приміщенням для молодняку на 220 голів – являє собою не завершену будівни-
цтвом одноповерхову будівлю Н-подібної форми. Частково змонтований фунда-
мент правого та лівого блоку та стіни висотою біля 1 м. Технічний стан незадовіль-
ний; 2) корівника на 200 голів – являє собою не завершену будівництвом будівлю 
Н-подібної форми, що складається з двох дворядних корівників на 100 корів кожний, 
між якими знаходиться молочний блок. Змонтований фундамент, стіни, колони. На 
правому корпусі корівника змонтовані прогони. Технічний стан незадовільний; 3) 
кормоцеху – являє собою не завершену будівництвом двоповерхову прямокутну 
будівлю. Зведений фундамент, зроблена кладка стін, на 1-му поверсі змонтовані 
перемички, на 2-му поверсі не закінчена кладка стін. Технічний стан – незадовіль-
ний; 4) санпропускника на 15 чол. – зведено фундамент, виконана кладка стін, вну-
трішні перегородки, змонтовано та накрито дах з шиферу. Внутрішні та зовнішні 
поверхні стін частково оштукатурені. Технічний стан незадовільний.

Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не охороняється, огоро-
жа відсутня.

На будівельному майданчику є придбані для об’єкта незавершеного будівни-
цтва матеріали, вироби, конструкції, завезені на майданчик і не використані для 
будівництва, зокрема залізобетонні балки – 2 шт. біля кормоцеху. Балки тривалий 
час знаходились на відкритому будівельному майданчику, тому використання їх за 
призначенням без технічних випробувань неможливе та економічно недоцільне. 
Технічний стан об’єкта незадовільний.

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

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

сотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, 
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.

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

Сума грошових коштів у розмірі 113 576,28 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній 
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10 % від початкової 
ціни об’єкта приватизації – «Спортивний майданчик з роздягальнею», розташовано-
го за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Красноярська, 14б»).

Кінцевий термін прийняття заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 26 
вересня 2016 року.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка сільськогосподарського 
призначення окремо не відведена. Орієнтовна площа земельної ділянки, всього – 
0,8459 га, у т. ч. під забудовою – 0,2620 га.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 34 558,00 грн (трид-
цять чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят вісім гривень 00 коп.), у т. ч.:

не завершених будівництвом будівель молочно-тваринницької ферми на 200 
голів великої рогатої худоби – 33 748,00 грн (тридцять три тисячі сімсот сорок ві-
сім гривень 00 коп.); матеріалів, виробів і конструкцій, завезених на будівельний 
майданчик для об’єкта незавершеного будівництва і не використаних для будів-
ництва, – 810,00 грн (вісімсот десять гривень 00 коп.). ПДВ – 6 911,60 грн (шість 
тисяч дев’ятсот одинадцять гривень 60 коп.).

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 41 469,60 грн 
(сорок одна тисяча чотириста шістдесят дев’ять гривень 60 коп.).

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

вести земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, в належний стан (провести 
рекультивацію) відповідно до вимог чинного законодавства протягом 3 років з мо-
менту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва.

2. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати до-
тримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища».

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

4. Подальше використання земельної ділянки після розбирання об’єкта не-
завершеного будівництва покупець визначає самостійно відповідно до цільового 
призначення згідно з вимогами чинного законодавства України.

5. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише за 
умови збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором 
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здій-
снює контроль за їх виконанням.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 4 146,96 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

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

аукціон в електронній формі буде проведено 30.09.2016 українською 
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в 
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за 
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 
2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є 
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної 
біржі на електрону адресу: Abrezickiyuub@gmail.com. Протягом двох календарних днів 
з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Україн-
ської Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв 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).

Кінцевий термін прийняття заяв – 26.09.2016 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. До-

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

аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «універ-
сальна товарно-сировинна біржа» (http://www.utsb.kiev.ua) 30 вересня 2016 
року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час за-
кінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку про-
ведення 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 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.

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

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

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

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

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

До уваги оцінювачів

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

фонд державного майна україни

накаЗ
 13.07.2016 м. Київ № 1347

Про зупинення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 

в Україні», якою передбачено обов’язкове підвищення кваліфікації оцінювачами за відповідними напрямами оцінки майна не 
рідше одного разу на два роки, НАКАЗУЮ:

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

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

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

Заступник голови фонду                                                                                 н. Лебідь

Додаток  
до наказу ФДМУ 

від 13.07.2016 № 1347

кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких зупинено

№ 
з/п Прізвище, ім’я та по батькові

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

Регiон
номер дата видачі номер дата видачі навчальний заклад

1 Автономова Алла Анатоліївна 10118 26-07-2013 МФ № 1483 03-07-2004 Далекс-експерт м. Сімферополь
2 Акулінічев Аркадій Миколайович 1858 30-11-2004 МФ 1624 03-07-2004 РУЦ АРК
3 Антонюк Сергій Васильович 6730 19-08-2008 МФ № 6144 05-07-2008 Егіда м. Київ
4 Ашитков Максим Михайлович 1498 02-08-2004 МФ № 1553 03-07-2004 МІБ м. Миколаїв
5 Баланова Олена Анатоліївна 9201 19-04-2012 МФ 1588 03-07-2004 МІБ м. Луганськ
6 Баранова Любов Олександрівна 1642 06-10-2004 МФ 1486 03-07-2004 Далекс-експерт м. Сімферополь
7 Белецький Олег Ігорович 10676 17-09-2013 МФ № 1487 03-07-2004 Далекс-експерт м. Сімферополь
8 Береснєва Лілія Вікторівна 2287 18-02-2005 МФ 1488 03-07-2004 Далекс-експерт м. Сімферополь
9 Боженко Дмитро Юрійович 1783 19-11-2004 МФ 1440 03-07-2004 МІБ м. Сімферополь

10 Бондар Жанна Володимирівна 4 11-01-2014 МФ № 7578 03-07-2010 МІБ м. Івано-Франківськ
11 Бондарчук Микола Васильович 1487 28-07-2004 МФ № 1593 03-07-2004 ККН Одеська обл.
12 Браукіло Володимир Бронюсович 944 26-12-2014 МФ № 173 05-07-2014 Львів. політех. Львівська обл.
13 Венглінська Тетяна Станіславівна 521 27-08-2003 ЦМК № 100 03-07-2004 МІБ м. Київ
14 Витвицький Володимир Миколайович 10724 19-09-2013 МФ 1557 03-07-2004 МІБ Івано-Франківська обл.
15 Войтчак Лариса Геннадіївна 7953 25-12-2009 МФ №1490 03-07-2004 Далекс-експерт м. Сімферополь
16 Гайдук Валерій Якович 6644 02-07-2008 МФ № 4416 08-07-2006 МІБ м. Київ
17 Ганечко Ірина Григорівна 2491 25-03-2004 МФ 1442 03-07-2004 МІБ м. Київ
18 Горулько Едуард Віталійович 2949 02-06-2005 МФ 1628 03-07-2004 ІКЦ УТО Донецька обл.
19 Грицевич Богдан Григорович 6898 09-10-2008 МФ №4419 08-07-2006 МІБ Миколаївська обл.
20 Діденко Олена Володимирівна 3979 03-10-2005 МФ 1494 03-07-2004 Далекс-експерт м. Сімферополь

№ 
з/п Прізвище, ім’я та по батькові

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

Регiон
номер дата видачі номер дата видачі навчальний заклад

21 Діденко Сергій Олександрович 8335 29-07-2010 МФ № 7581 03-07-2010 Егіда м. Київ

22 Дордаль Сергій Георгійович 800 02-09-2014

МФ № 176-3 05-07-2014 УКШ

м. Київ
МФ № 176-1 05-07-2014 УКШ
МФ № 176-4 05-07-2014 УКШ
МФ № 176-2 05-07-2014 УКШ

23 Дюкарева Олена Павлівна 9686 19-02-2013 МФ № 8392 07-07-2012 МІБ Київська обл.
24 Євстаф’єва Олена Романівна 3644 14-07-2005 МФ 1496 03-07-2004 Далекс-експерт АРК
25 Забайрацька Алла Сергіївна 8530 07-12-2010 МФ № 7583 03-07-2010 МІБ м. Київ
26 Заварін Сергій Геннадійович 2646 15-04-2005 МФ 1497 03-07-2004 Далекс-експерт м. Сімферополь
27 Задорожній Павло Петрович 818 15-09-2014 МФ № 177 05-07-2014 ІКЦ УТО м. Київ
28 Заєвський Віталій Геннадійович 4197 07-12-2005 МФ № 1498 03-07-2004 Далекс-експерт м. Сімферополь
29 Зайцев Віталій Сергійович 9403 03-08-2012 МФ № 8394 07-07-2012 МІБ Черкаська обл.
30 Знак Ірина Іванівна 2597 07-04-2005 МФ 1450 03-07-2004 МІБ м. Львів
31 Золотарьова Оксана Ігорівна 143 23-06-2015 МФ № 178 05-07-2014 НАКККМ Дніпропетровська обл.
32 Іванченко Олег Ігорович 2231 02-02-2005 МФ № 1499 03-07-2004 Далекс-експерт м. Сімферополь
33 Іващенко Дмитро Михайлович 1459 26-07-2004 МФ№1564 03-07-2004 МІБ Хмельницька обл.
34 Квашніна Наталя Анатоліївна 2458 23-03-2005 МФ 1500 03-07-2004 Далекс-експерт м. Сімферополь

35 Келасьєва Яна Ігорівна 853 16-10-2014

МФ № 180-2 05-07-2014 МІБ

м. Дніпропетровськ
МФ № 180-3 05-07-2014 МІБ
МФ № 180-4 05-07-2014 МІБ
МФ № 180-5 05-07-2014 МІБ
МФ № 180-1 05-07-2014 МІБ

36 Клюнк Олена Вікторівна 6830 29-08-2008 МФ № 6163 05-07-2008 МІБ м. Львів
37 Кобзарев Олександр Володимирович 4442 18-02-2006 ЦМК 127 10-07-2004 Інст. експ. та упр. власн. м. Одеса
38 Ковалюк Богдан Іванович 6751 19-07-2008 МФ № 6164 05-07-2008 МІБ м. Чернівці
39 Кондрашова Ірина Петрівна 3611 14-07-2005 МФ 1502 03-07-2004 Далекс-експерт м. Сімферополь

40 Корєшков Євген Вячеславович 799 02-09-2014

МФ № 181-6 05-07-2014 МІБ

м. Київ

МФ № 181-1 05-07-2014 МІБ
МФ № 181-2 05-07-2014 МІБ
МФ № 181-3 05-07-2014 МІБ
МФ № 181-4 05-07-2014 МІБ
МФ № 181-5 05-07-2014 МІБ
ЦМК № 5-1 05-07-2014 МІБ
ЦМК № 5-2 05-07-2014 МІБ

41 Костюк Сергій Іванович 11631 22-11-2013 МФ 1503 03-07-2004 Далекс-експерт м. Сімферополь
42 Костюк Тетяна Василівна 3169 17-06-2005 МФ 1504 03-07-2004 Далекс-експерт м. Сімферополь
43 Кочетков Микола Олександрович 1652 08-10-2004 МФ № 1505 03-07-2004 Далекс-експерт м. Севастополь
44 Кривчун Лілія Костянтинівна 4818 08-08-2006 МФ № 4431 08-07-2006 Далекс-експерт АРК
45 Кулик Юлія Олегівна 593 22-04-2014 МФ №6170 05-07-2008 МІБ м. Київ

Продовження додатка
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7 вересня 2016 року № 72 (988)

фдму – 25 років

аПараТ фдму
інформація 

про оголошення конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності

� Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 17,9 м2 
на першому поверсі будівлі гуртожитку за адресою: м. Київ, вул. Російська, 70, що 
обліковується на балансі Київського національного університету культури і мистецтв. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Київський національний універ-
ситет культури і мистецтв. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, вул. Російська, 
70; тел.: (044) 529-98-33, (044) 529-77-61. Мета проведення оцінки: укладення до-
говору оренди. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника 
конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необорот-
ні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: 1 
(одне) приміщення. Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами): балансова залишкова вартість нежитлового приміщення загальною 
площею 17,9 м2 станом на 26.08.2016, тис. грн – 343,45. Кількість земельних ді-
лянок: –. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце розташування земельних ді-
лянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: –. Правовий режим земельних 
ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: –.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.

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

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

Платник послуг з оцінки – ФОП Довгановська Людмила Іванівна.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до По-

ложення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання 
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які 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».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфіка-
ційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж 
професійної діяльності не менше 5 років (для оцінки 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 до-
датках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності, інформація 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 є: приміщення, частини будівель, зо-
крема, офісна, торговельно-офісна, торговельна нерухомість та нерухомість під 
заклади громадського харчування.

Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки – 3 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштово-

го відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо 
до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. 
Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 15 вересня 2016 р.

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

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

вул. кутузова, 18/9, кімн. 303) 21 вересня 2016 р. о 14.00.

ПіДСУмКи
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, про-

веденого 01.09.2016, переможцем конкурсу щодо визначення вартості 
державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» у 
кількості 14 854 332 шт., що становить 20,391 % статутного капіталу товари-
ства, з метою приватизації шляхом продажу пакета акцій за грошові кошти, 
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Зорі України». Строк надання 
послуг з оцінки – 20 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки –  
73 300,00 грн.

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

дніПроПеТровська обЛасТь
інформація 

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

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

19,41 м2. Балансоутримувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод». Адре-
са: м. Павлоград, вул. Заводська, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпро-
петровській області. Платник – ПП «Еко-Парк Сервіс».

� 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
220,9 м2. Балансоутримувач: Дніпродзержинський економічний коледж Дніпро-
дзержинського державного технічного університету. Адреса: м. Дніпродзержинськ, 
вул. Матросова, 70. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. 
Платник – ФОП Вафін Р. Р.

� 3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 
86,0 м2. Балансоутримувач: ДПТНЗ «Орджонікідзевське професійно-технічне учи-
лище». Адреса: м. Орджонікідзе, вул. Л. Чайкіної, 17. Мета оцінки – визначення рин-
кової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ 
по Дніпропетровській області Платник – ТОВ «Титан плюс».

� 4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 
29,8 м2. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України 
у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Адреса: м. Кривий Ріг, просп. 
Карла Маркса, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. 
Платник – ФОП Солодкий С. В.

� 5. Назва об’єкта: частина даху загальною площею 14,01 м2. Балансо-
утримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адре-
са: м. Дніпропетровськ, вул. Новокримська, 6. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Лайфселл».

� 6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення за-
гальною площею 25,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський технікум зва-
рювання та електроніки Є. О. Патона. Адреса: м. Дніпро, вул. В. Моссаковського, 
2а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – 
ФОП Стефанський С. Г-Т.

� 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
71,5 м2. Балансоутримувач: ДП «Придніпровський експертно-технічний центр 
держпраці». Адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Казакова, 3. Мета оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної пла-
ти. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ДП «Редакція 
журналу «Технополіс».

� 8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною пло-
щею 75,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ. Адреса: м. Кривий Ріг, 7-й мкр-н Зарічний, 24. Мета оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. 
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ППТНЗ «Авто-
техшкола».

� 9. Назва об’єкта: частини нежитлових вбудованих приміщень загаль-
ною площею 8,0 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
МОЗУ». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Севастопольська, 17. Мета оцінки – ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замов-
ник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Совгіренко Г. В.

� 10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною пло-
щею 14,2 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: м. Дніпродзер-
жинськ, вул. Криворізька, 74. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській 
області. Платник – ДФ ПАТ «Укртелеком».

� 11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною пло-
щею 29,7 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетров-
ська обл., с. Вільні Хутори, вул. Крікетна, 23. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській області. Платник – ДФ ПАТ «Укртелеком».

� 12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
49,9 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська 
обл., м. Верхівцеве, вул. Леніна, 91. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпро-
петровській області. Платник – ДФ ПАТ «Укртелеком».

� 13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
29,9 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська 
обл., с. Жовте, вул. Орджонікідзе, 52. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпро-
петровській області. Платник – ДФ ПАТ «Укртелеком».

� 14. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
21,5 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська 
обл., с. Пушкарівка, вул. В. Ілляшевської, 26. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській області. Платник – ДФ ПАТ «Укртелеком».

� 15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
36,5 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська 
обл., с. Лозуватка, вул. Гагаріна, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпро-
петровській області. Платник – ДФ ПАТ «Укртелеком».

� 16. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
23,1 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська 
обл., с. Преображенка, вул. Центральна, 28. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській області. Платник – ДФ ПАТ «Укртелеком».

� 17. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
289,4 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: м. Дніпродзер-
жинськ, вул. Квітів, 10. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 

для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській об-
ласті. Платник – ДФ ПАТ «Укртелеком».

� 18. Назва об’єкта: збитки, нанесені державі внаслідок недбалого збере-
ження орендованого майна, з урахуванням стану майна на момент передачі 
його в оренду (зруйноване внутрішнє оздоблення підлоги, стін та стелі. Відсут-
ні 80 % електровимикачів та світильників. Відсутні 75 % міжкімнатних дверей та 
дверна арматура. Відсутні 90 % елементів системи опалення (радіатори опалення, 
запір на арматура, газовий котел Hermann EVRA -325 Е 001027). Відсутні сантехнічні 
пристрої та запірна арматура). Балансоутримувач: ПАТ «АК «Дніпроавіа». Адреса: 
м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна (Набережна Леніна), 37. Мета оцінки – 
визначення розміру відшкодування. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській 
області. Платник – Дніпропетровська міська рада.

� 19. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною пло-
щею 20,3 м2. Балансоутримувач: Нікопольська ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетров-
ській області. Адреса: Дніпропетровська обл., смт Томаківка, вул. Л. Українки, 
41. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – 
ТОВ «Експерт Груп».

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

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

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

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

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

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

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом до-
кументів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення, архівної 
та адміністративно господарської роботи за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, 
вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 16 вересня 2016 р.

конкурс відбудеться у регіональному відділенні 22.09.2016 о 10.00, 
телефон для довідок (056) 744-11-51.

№ 
з/п Прізвище, ім’я та по батькові

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

Регiон
номер дата видачі номер дата видачі навчальний заклад

46 Кухаренко Олександр Анатолійович 822 15-09-2014 ЦМК № 6 05-07-2014 МІБ м. Київ
47 Лаврусенко Віктор Григорович 1494 30-07-2004 МФ № 1631 03-07-2004 ІКЦ УТО Кіровоградська обл.
48 Лазарева Ірина Віталіївна 4860 07-09-2006 МФ № 4433 08-07-2006 ІКЦ УТО Донецька обл.
49 Лахіна Оксана Іванівна 4959 27-11-2006 МФ №1506 03-07-2004 Далекс-експерт АРК
50 Лещенко Олеся Сергіївна 669 19-05-2014 МФ № 7579 03-07-2010 МІБ Київська обл.
51 Луньова Олена Миколаївна 2469 25-03-2005 МФ 1507 03-07-2004 Далекс-експерт м. Сімферополь
52 Мамонтова-Данильчук Людмила Іванівна 1708 28-10-2004 МФ 1510 03-07-2004 Далекс-експерт м. Сімферополь
53 Мартиненко Надія Володимирівна 2319 28-02-2005 МФ 1511 03-07-2004 Далекс-експерт м. Сімферополь
54 Масютенко Марина Володимирівна 8428 22-09-2010 МФ № 7609 10-07-2010 ІКЦ УТО Донецька обл.
55 Маяцька Олена Іванівна 2040 30-12-2004 МФ 1464 03-07-2004 МІБ м. Луганськ
56 Меліхова Наталя Миколаївна 10700 17-09-2013 МФ 1512 03-07-2004 Далекс-експерт м. Севастополь
57 Мельник Павло Олексійович 1631 06-10-2004 МФ 1574 03-07-2004 МІБ м. Полтава
58 Мехоношина Юлія Геннадіївна 8412 21-09-2010 МФ № 7586 03-07-2010 Далекс-експерт АРК
59 Михайленко Тетяна Валентинівна 8381 05-08-2010 ЦМК № 575 03-07-2010 МІБ м. Миколаїв
60 Мінаєва Тетяна Олександрівна 3734 14-07-2005 МФ 1514 03-07-2004 Далекс-експерт м. Сімферополь
61 Міщенко Максим Іванович 8501 16-11-2010 МФ № 7612 10-07-2010 Придн.ДАБтА м. Дніпропетровськ
62 Москвін Микола Юрійович 2244 03-02-2005 МФ 1515 03-07-2004 Далекс-експерт м. Сімферополь
63 Муравченков Максим Борисович 3668 14-07-2005 МФ 1516 03-07-2004 Далекс-експерт АРК
64 Нікіфоренко Вадим Михайлович 4887 02-10-2006 МФ № 4438 08-07-2006 МІБ м. Вінниця
65 Олешко Вячеслав Андрійович 6925 16-10-2008 МФ №6180 05-07-2008 МІБ м. Київ
66 Оніщенко Микола Миколайович 1660 12-10-2004 МФ 1634 03-07-2004 Далекс-експерт АРК
67 Орлова Марія Володимирівна 6835 02-09-2008 МФ № 6182 05-07-2008 Інст. експ. та упр. власн. м. Одеса
68 Павленко Ігор Анатолійович 4009 03-10-2005 МФ №1521 03-07-2004 Далекс-експерт АРК
69 Панюшкін Євген Анатолійович 3648 14-07-2005 МФ № 1468 03-07-2004 МІБ м. Київ
70 Пасенко Борис Тихонович 8227 04-06-2010 МФ 1523 03-07-2004 Далекс-експерт м. Сімферополь
71 Пашков Сергій Борисович 3726 14-07-2005 МФ 1524 03-07-2004 Далекс-експерт АРК
72 Плеванюк Надія Василівна 7955 25-12-2009 МФ 1525 03-07-2004 Далекс-експерт АРК
73 Подгорний Віталій Євгенович 10179 08-08-2013 МФ № 6186 05-07-2008 МІБ Одеська обл.
74 Поліщук Олександра Олександрівна 4822 14-08-2006 МФ № 4440 08-07-2006 МІБ м. Київ
75 Полюлях Богдан Тарасович 5161 29-01-2007 ЦМК № 269 08-07-2006 МІБ м. Київ
76 Преймачук Борис Іванович 1867 01-12-2004 МФ 1609 10-07-2004 Інст. експ. та упр. власн. м. Одеса
77 Приндюк Наталія Миколаївна 692 12-06-2014 МФ № 1469 03-07-2004 МІБ Київська обл.
78 Пузіков Олександр Юрійович 8409 21-09-2010 МФ № 7592 03-07-2010 МІБ АРК
79 Пушаков Олександр Дмитрович 2813 16-06-2005 МФ 1528 03-07-2004 Далекс-експерт АРК

фонд державного майна україни

накаЗ
 13.07.2016 м. Київ № 1348

Про поновлення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
Відповідно до частини шостої статті 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну ді-

яльність в Україні» у зв’язку з підвищенням кваліфікації оцінювачами, що зареєстровані в Державному реєстрі оцінювачів та 
суб’єктів оціночної діяльності, НАКАЗУЮ:

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

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

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

Заступник голови фонду                                                                                 н. Лебідь
Додаток  

до наказу ФДМУ 
від 13.07.2016 № 1348

кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено

№ 
з/п Прізвище, ім’я та по батькові

Свідоцтво про реєстрацію у Дер-
жавному реєстрі оцінювачів та СОД Кваліфікаційний документ оцінювача

Регiон
номер дата видачі номер дата видачі навчальний заклад

1 Бабич Наталія Володимирівна 9200 19-04-2012 МФ № 8100 10-12-2011 МІБ м. Київ
2 Бібик Ольга Сергіївна 9373 02-07-2012 МФ № 8356 19-05-2012 ІКЦ УТО м. Київ

3 Бондар Наталія Олегівна 9061 15-02-2012
МФ № 7911 02-07-2011 Придн.ДАБтА

м. Дніпропетровськ
МФ № 8039 12-11-2011 Придн.ДАБтА

4 Грабовський Володимир Євгенович 1079 18-02-2004 МФ № 792 20-12-2003 УкрАвто Хмельницька обл.

5 Діденко Леонід Михайлович 498 17-03-2014
МФ № 493 17-04-1996 ІКЦ УТО

м. Дніпропетровськ
МФ № 493 17-04-1996 ІКЦ УТО

№ 
з/п Прізвище, ім’я та по батькові

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

Регiон
номер дата видачі номер дата видачі навчальний заклад

80 Романюк Євгеній Олегович 6877 25-09-2008 МФ №6187 05-07-2008 МІБ м. Херсон
81 Рябоконь Володимир Іванович 1832 25-11-2004 МФ 1529 03-07-2004 Далекс-експерт АРК
82 Самокиш Андрій Михайлович 1664 12-10-2004 МФ 1582 03-07-2004 МІБ Хмельницька обл.
83 Сенюта Олександр Сергійович 1659 12-10-2004 МФ 1637 03-07-2004 Далекс-експерт АРК
84 Сергієнко Світлана Володимирівна 2563 31-03-2004 МФ 1471 03-07-2004 МІБ Луганська обл.
85 Сідабра Анастасія Борисівна 8205 06-05-2010 МФ 1535 03-07-2004 Далекс-експерт м. Сімферополь
86 Скоробагатова Наталія Юріївна 8391 12-08-2010 МФ № 7595 03-07-2010 МІБ м. Київ
87 Скринько Сергій Леонідович 2200 01-02-2005 МФ 1672 03-07-2004 Експерт-Л м. Київ
88 Скрипник Ярослав Русланович 8390 12-08-2010 МФ № 7616 10-07-2010 ІКЦ УТО м. Київ
89 Смірніцький Герман Борисович 1639 06-10-2004 МФ 1551 03-07-2004 Далекс-експерт м. Сімферополь
90 Степакін Роман Валерійович 6317 07-03-2008 МФ №1532 03-07-2004 Далекс-експерт АРК
91 Стригун Олександр Юрійович 6883 29-09-2008 МФ №6190 05-07-2008 МІБ Київська обл.
92 Стусенко Олександр Якович 3394 30-06-2005 МФ 1533 03-07-2004 Далекс-експерт АРК
93 Сухоносов Олександр Вікторович 1731 02-11-2004 МФ 1534 03-07-2004 Далекс-експерт м. Сімферополь
94 Сушенцева Ганна Юріївна 2113 19-01-2005 МФ 1586 03-07-2004 МІБ м. Севастополь
95 Текут’єва Алла Олексіївна 2314 28-02-2005 МФ 1536 03-07-2004 Далекс-експерт м. Сімферополь
96 Терещенко Наталія Олексіївна 2311 28-02-2005 МФ1537 03-07-2004 Далекс-експерт м. Сімферополь
97 Фурман Олег Францович 813 15-09-2014 МФ № 186 05-07-2014 МІБ м. Хмельницький
98 Хорєв Ілля Станіславович 84 30-03-2015 МФ № 187 05-07-2014 ХЦНТЕІ м. Полтава
99 Чечин Віктор Миколайович 5299 06-03-2007 МФ №1540 03-07-2004 Далекс-експерт АРК

100 Чуб Вячеслав Федорович 1486 28-07-2004 МФ№1589 03-07-2004 МІБ м. Київ
101 Чуксін Микола Вікторович 5521 29-05-2007 МФ №1542 03-07-2004 Далекс-експерт АРК
102 Шалаєв Володимир Миколайович 4912 02-10-2006 МФ №4457 08-07-2006 МІБ м. Київ
103 Шатунов Сергій Всеволодович 5759 08-08-2007 МФ № 1544 03-07-2004 Далекс-експерт АРК
104 Штибликов Олексій Анатолійович 4002 03-10-2005 МФ 1546 03-07-2004 Далекс-експерт АРК
105 Щербей Борис Василійович 8953 20-12-2011 МФ № 1547 03-07-2004 Далекс-експерт АРК

Примітка: Далекс-експерт – Центр післядипломної освіти підприємства «Далекс-Експерт»; РУЦ- ЗАТ «Республіканський на-
вчальний центр»; Егіда- ТОВ «Агентство незалежної експертизи «Егіда»; МІБ- ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; ККН- Київський 
коледж нерухомості; Львів. політех. – «Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного 
університету «Львівська Політехніка»; ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр» Українського 
товариства оцінювачів; УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; НАКККМ – Національна академія керівних кадрів культури і 
мистецтв Інст. експ. та упр. власн. – ТОВ «Інститут експертизи та управління власністю»; Придн. ДАБтА – ДВНЗ «Придніпровська 
державна академія будівництва та архітектури»; Експерт-Л – ТОВ «Навчально-консалтинговий центр «Експерт-Л»; ХЦНТЕІ – ПрАТ 
«Харківський центр науково-технічної та економічної інформації».

№ 
з/п Прізвище, ім’я та по батькові

Свідоцтво про реєстрацію у Дер-
жавному реєстрі оцінювачів та СОД Кваліфікаційний документ оцінювача

Регiон
номер дата видачі номер дата видачі навчальний заклад

— « — — « — — « —
МФ № 493 17-04-1996 ІКЦ УТО

— « —МФ № 493 17-04-1996 ІКЦ УТО
МФ № 493 17-04-1996 ІКЦ УТО

6 Закір’ярова Валентина Василівна 9223 28-04-2012
МФ № 8149 24-12-2011 ІКЦ УТО

м. Київ
МФ № 8180 25-02-2012 ІКЦ УТО

7 Здорнов Олег Іванович 4186 11-12-2002 414 28-03-2001 Мінюст м. Дніпропетровськ
8 Крижанівський Павло Вікторович 817 15-09-2014 МФ № 122 31-05-2014 УКШ Черкаська обл.
9 Маринчук Юрій Степанович 3511 30-10-2002 ЕО-21 27-04-2000 ККН м. Тернопіль

10 Прокопенко Ольга Олександрівна 4333 24-01-2006 МФ №4041 17-12-2005 ХЦНТЕІ м. Харків
11 Рогашевська Марина Василівна 11726 04-12-2013 МФ 1360 19-06-2004 УКШ Дніпропетровська обл.
12 Руденко Руслан Георгійович 11630 22-11-2013 МФ № 8659 22-12-2012 МІБ м. Київ
13 Саверський Юрій Андрійович 156 07-04-2016 МФ № 81 05-04-2014 МІБ м. Київ
14 Саламаха Роман Валерійович 8683 20-04-2011 МФ № 7728 18-12-2010 ІКЦ УТО м. Дніпропетровськ
15 Стаценко Олена Володимирівна 775 30-07-2014 МФ № 19 01-02-2014 УКШ Дніпропетровська обл.
16 Черкашина Анна Валеріївна 8791 21-06-2011 МФ № 7753 05-02-2011 ХЦНТЕІ Харківська обл.
17 Чистота Тетяна Вячеславівна 8008 18-01-2010 ЦМК № 545 19-12-2009 МІБ м. Київ

18 Шатравка Микола Миколайович 6559 30-05-2008
МФ № 5529 08-12-2007 ХЦНТЕІ

м. Харків
МФ № 4053 17-12-2005 ХЦНТЕІ

19 Шишко Юлія Михайлівна 9261 21-05-2012 МФ № 8352 21-04-2012 УКШ м. Хмельницький

20 Шульга Тетяна Миколаївна 11999 27-12-2013
884 08-09-2000 УКШ

м. Київ
МФ 3115 12-02-2005 УКШ

Примітка: МІБ – ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний 
центр» Українського товариства оцінювачів; Придн. ДАБтА – ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архі-
тектури»; УкрАвто – Акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація»; Мін’юст – Міністерство юстиції України; 
УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; ККН – Київський коледж нерухомості; ХЦНТЕІ – ПрАТ «Харківський центр науково-
технічної та економічної інформації».
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фдму – 25 років

Продовження таблиці

київська обЛасТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

№ 
з/п Назва об’єктів Да

та
 

оц
ін

ки
Ви

д 
ва

р-
то

ст
і

Платник Замовник

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлове приміщення площею 375,5 м2 за адресою: Київська 

обл., м. Бровари, вул. Київська, 219, що перебуває на балансі 
Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта» 31

.0
8.

16

Ри
нк

ов
а ФОП 

Джавадов 
Ю. А.

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

2 Нежитлові приміщення № 4.2.61 площею 6,6 м2 та приміщення 
№ 4.2.58 площею 21,2 м2 на 4-му поверсі пасажирського термі-
нала «D»; приміщення № В.2.22 площею 24,2 м2 у підвалі термі-
нала «D»; частина приміщення № 3.1.27 площею 11,2 м2 на 3-му 
поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що пере-
бувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

31
.0

8.
16

Сп
ец

іа
ль

на

ТОВ 
«Інтер-
авіа»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

3 Нежитлове приміщення площею 8,0 м2 на першому поверсі 
3-поверхового будинку учбового корпусу № 1 за адресою: Київ-
ська обл., м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого, 25/2, що перебуває 
на балансі Технолого-економічного коледжу Білоцерківського 
аграрного університету 

31
.0

8.
16

Ри
нк

ов
а ФОП 

Майда-
ник О. В.

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

4 Частина майданчика площею 12,21 м2 за адресою: Київська 
обл., Ірпінський р-н, дільниця Київ-Коростень, перегін Біличі – 
Ірпінь, 25-й км, що перебуває на балансі Виробничого підроз-
ділу «Київської дистанційної колії» регіональної філії «Південно-
Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»

31
.0

8.
16

Ри
нк

ов
а ТОВ 

«ЛОКО 
Діджітал»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

5 Частина нежитлового приміщення будівлі підсилюючого пункту 
площею 1,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Березань, вул. При-
вокзальна, 3, що перебуває на балансі Виробничого підрозділу 
«Київського будівельно-монтажного експлуатаційного управління» 
регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»

31
.0

8.
16

Ри
нк

ов
а ТОВ 

«ЛОКО 
Діджітал»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

6 Частина нежитлового приміщення будівлі поста ЕЦ площею 1,0 м2 
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 1, 
що перебуває на балансі Виробничого підрозділу «Київського 
будівельно-монтажного експлуатаційного управління» регіо наль-
ної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»

31
.0

8.
16

Ри
нк

ов
а ТОВ 

«ЛОКО 
Діджітал»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

7 Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі будівлі 
зв’язку станції Ірпінь площею 1,0 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Ірпінь, вул. Центральна, 6, що перебуває на балансі Вироб-
ничого підрозділу «Коростенського будівельно-монтажного екс-
плуатаційного управління» регіональної філії «Південно-Західна 
залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»

31
.0

8.
16

Ри
нк

ов
а

ТОВ 
«ЛОКО 
Діджітал»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

8 Частина нежитлового приміщення будівлі не обслуговуючого 
підсилюючого пункту станції Буча площею 1,0 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Буча, вул. Жовтнева, б/н, що перебуває на 
балансі Виробничого підрозділу «Коростенського будівельно-
монтажного експлуатаційного управління» регіональної філії 
«Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»

31
.0

8.
16

Ри
нк

ов
а

ТОВ 
«ЛОКО 
Діджітал»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

9 Частина нежитлового приміщення апаратного зв’язку на 1-му 
поверсі будівлі адміністративно-побутових приміщень станції 
Тетерів загальною площею 1 м2, яка розташована за адресою: 
Київська обл., Бородянський р-н, смт Пісківка, вул. Філіпова, 3А 
та перебуває на балансі Виробничого підрозділу «Коростенського 
будівельно-монтажного експлуатаційного управління» регіональ-
ної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»

31
.0

8.
16

Ри
нк

ов
а

ТОВ 
«ЛОКО 
Діджітал»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

10 Частина майданчика загальною площею 12,21 м2 за адресою: 
Київська обл., Яготинський р-н, ст. Яготин, 87-й км, пк. 6, 
що перебуває на балансі Виробничого підрозділу «Дарницької 
дистанційної колії» регіональної філії «Південно-Західна залізни-
ця» ПАТ «Укрзалізниця»

31
.0

8.
16

Ри
нк

ов
а ТОВ 

«ЛОКО Ді-
джітал»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

11 Частина майданчика загальною площею 12,21 м2 за адресою: 
Київська обл., Баришівський р-н, станція Баришівка, 50-й км, 
пк. 1, що перебуває на балансі Виробничого підрозділу «Дар-
ницької дистанційної колії» регіональної філії «Південно-Західна 
залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»

31
.0

8.
16

Ри
нк

ов
а ТОВ 

«ЛОКО Ді-
джітал»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

12 Частина майданчика загальною площею 12,21 м2 за адресою: 
Київська обл., Бориспільський р-н, перегін Бориспіль – Бари-
шівка, 31-й км, пк. 2, що перебуває на балансі Виробничого 
підрозділу «Дарницької дистанційної колії» регіональної філії 
«Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»

31
.0

8.
16

Ри
нк

ов
а ТОВ 

«ЛОКО Ді-
джітал»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

13 Нежитлове приміщення площею 8,6 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Тетіїв, вул. Цвіткова, 6, що перебуває на балансі Київ-
ської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта» 31

.0
8.
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ов
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Ніщун 
Л. М.

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

14 Нежитлове приміщення площею 72,5 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 13а, що перебуває 
на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта» 31
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РВ ФДМУ 
по Київській 
області

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
15 Частина приміщення ремонтно-механічної майстерні (інв. 

№ 10310008) площею 152,3 м2 за адресою: Київська обл., Виш-
городський р-н, с. Демидів, вул. Морська, 6, що перебуває на 
балансі Київської гідрогеолого-меліоративної експедиції 30

.0
9.

16

Ри
нк

ов
а ФОП 

Чернен-
ко І. С.

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

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

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

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

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

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

конкурс відбудеться 22.09.2016 за адресою: м. київ, вул. симона Пет-
люри, 15, рв фдму по київській області об 11.00, телефон для довідок 
200-25-36.

кіровоградська обЛасТь
IнформацIя 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення їдальні загальною пло-

щею 132,9 м2 на першому поверсі навчального корпусу за адресою: Кірово-
градська обл., м. Олександрія, просп. (Соборний) Леніна, 62, що перебувають на 
балансі державного вищого навчального закладу «Олександрійський політехнічний 
коледж». Найменування балансоутримувача: державний вищий навчальний заклад 
«Олександрійський політехнічний коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіро-
воградська обл., м. Олександрія, просп. (Соборний) Леніна, 62. Мета проведення 
незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса 
замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій – дані уточнюються. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: дані уточнюються. 
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016. Площа земельної 
ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Олександрія, 
просп. (Соборний) Леніна, 62. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській 
області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: приватне під-
приємство «Аліса», Медвєдєва Алла Олександрівна (тел. (067) 260-38-97).

� 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною пло-
щею 206,2 м2 на першому та цокольному поверхах адміністративної будівлі 
за адресою: Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Воєводіна, 60, що перебувають 
на балансі Управління поліції охорони в Кіровоградській області. Найменування 
балансоутримувача: Управління поліції охорони в Кіровоградській області. Місцез-
находження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Воєводіна, 60. 
Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. 
Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвес-
тицій – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну та-
ємницю: немає. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016. 
Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: 
м. Гайворон, вул. Воєводіна, 60. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоград-
ській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП 
Ніколайчук Олег Петрович (тел. (066) 237-34-58).

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 
71,0 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоград-
ська обл., м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 25, що перебувають на балансі Управлін-
ня поліції охорони в Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача: 
Управління поліції охорони в Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 25. Мета проведення 
незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника кон-
курсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна 
адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Ба-
лансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій – дані 
уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
немає. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016. Площа 
земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: 
м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 25. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кірово-
градській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: 
центр дитячої та юнацької творчості Олександрійського району (тел. (068) 181-41-
63 Демченко Оксана Володимирівна).

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

Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 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 сер-
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної 
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній 
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомо-
го майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

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

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

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити про-
позиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 
робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення 
на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімн. 801 РВ 
ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до 
19.09.2016 включно, у робочий час до 17.15. На конверті потрібно зробити відміт-
ку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву 
об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта 
оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефони для довідок (0522) 33-32-38, 33-24-00.
конкурс відбудеться у рв фдму по кіровоградській області 23 верес-

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

одеська обЛасТь
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів державної власності
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на другому поверсі 

адміністративно-побутової будівлі загальною площею 27,6 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Бал-
ка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон за-
мовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника 
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оціню-
ються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фі-
нансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір 
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.: –. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (за-
значається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-
вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «ПЛАС-
КЕ» (код за ЄДРПОУ 30202681), тел.: 728-82-88, 738-53-85.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому 
поверсі адміністративно-побутової будівлі загальною площею 13,1 м2. Най-
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський торго-
вельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, 
с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса 
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого 
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак-
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір 
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.: –. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (за-
значається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі 
оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комп-
лексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Міс-
це розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова 
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять дер-
жавну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.06.2016. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк» 
(код за ЄДРПОУ 23697280), тел.: 594-11-21, 730-80-90.

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення другого по-
верху 4-поверхового будинку гуртожитку № 2 загальною площею 2,5 м2. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія 
зв’язку ім. О. С. Попова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старо-
портофранківська, 71а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Теле-
фон замовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого 
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак-
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір 
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.: –. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (за-
значається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-
вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Рябуха 
Олександр Миколайович (інд. код 2893411351), тел.: 095-279-333-0

� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху (блок 
а-1) загальною площею 76,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Одеський національний медичний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, вул. Тіниста, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Теле-
фон замовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого 
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак-
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір 
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.: –. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (за-
значається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі 
оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комп-
лексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Міс-
це розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова 
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять дер-
жавну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.06.2016. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Фьорст Медікал Груп» (код за 
ЄДРПОУ 35641649), тел.: 482-33-06-51, 728-26-00, 728-71-17.

� 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення другого по-
верху 5-поверхового будинку гуртожитку № 3 загальною площею 2,5 м2. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія 
зв’язку ім. О. С. Попова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ново-
сельського, 68а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон за-
мовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника 
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оціню-
ються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фі-

нансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір 
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.: –. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (за-
значається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-
вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Рябуха 
Олександр Миколайович (інд. код 2893411351), тел. (095) 279-33-30.

� 6. Назва об’єкта оцінки: частина фойє гуртожитку № 4 загальною пло-
щею 3,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський націо-
нальний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
вул. Довженка, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон за-
мовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника 
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оціню-
ються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фі-
нансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір 
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.: –. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (за-
значається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-
вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Музика 
Є. В. (код за ЄДРПОУ 3409005713), тел. (098) 766-49-65.

�  7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будівлі службово-
побутових приміщень загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоу-
тримувача об’єкта оцінки: ДП «МТП «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення до-
говору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. 
Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо 
за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського това-
риства, тис. грн.: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазна-
чається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних 
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ АТ «Марфін 
Банк» (код за ЄДРПОУ 21650966), тел.: (048) 230-15-00, 301-501.

�  8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху 
адмініст ративної будівлі № 4 «клуб портовиків» загальною площею 14,0 м2. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія ДП «Адміністрація 
морских портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Ланжеро-
нівський узвіз, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон за-
мовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника 
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оціню-
ються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фі-
нансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір 
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.: –. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (за-
значається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-
вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Лято 
Ігор Станіславович (інд. код 1840512371), тел. (097) 275-98-28.

� 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 9-поверхової будів-
лі виробничого корпусу інституту загальною площею 48,23 м2. Наймену-
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний регіональний проектно-
вишукувальний інститут «Укрпівдендіпровогосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, вул. Гайдара, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Теле-
фон замовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого 
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак-
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір 
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.: –. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (за-
значається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-
вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Кобрин-
ська Кристина Феліксівна (інд. код 2900008446), тел. (093) 078-06-20.

� 10. Назва об’єкта оцінки: частина коридору другого поверху навчально-
го корпусу № 1 загальною площею 4,2 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3. Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. 
Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо 
за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського това-
риства, тис. грн.: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазна-
чається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних 
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Буханцева 
Катерина Олексіївна (інд. код 1382831262), тел. (050) 333-12-67.

� 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 4-му поверсі бу-
дівлі інституту загальною площею 11,59 м2. Найменування балансоутриму-
вача об’єкта оцінки: Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут  
«Укрпівдендіпровогосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, 
13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахун-
ку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника кон-
курсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: 
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господа-
рювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові ін-
вестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.: –. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавер-
шених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначаєть-
ся окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, 
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова 
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Окольська Тетяна 
Вікторівна (інд. код 2802114124), тел. (067) 745-01-53.

� 12. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення у холі гуртожитку загаль-
ною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ 
«Одеський коледж транспортних технологій» Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, вул. Степова, 2/4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Теле-
фон замовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого 
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак-
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір 
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.: –. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (за-
значається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-
вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
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усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Григо-
ращенко Анатолій Леонидович (інд. код 2945321293), тел. (050) 153-39-94.

� 13. Назва об’єкта оцінки: частина гравійного покриття загальною пло-
щею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський націо-
нальний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон за-
мовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника 
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оціню-
ються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фі-
нансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір 
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.: –. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (за-
значається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-
вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Іоргачев 
Юрій Степанович (інд. код 2756818250), тел. (067) 547-31-32.

� 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 4-го поверху будівлі 
інституту загальною площею 32,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут «Укрпівденді-
провогосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, 13. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку оренд-
ної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 
731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, 
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсут-
ні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу 
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.: –. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів 
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, па-
кетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова 
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Фомін Євген 
Віталійович (інд. код 3044820890), тел. 759-99-65.

� 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 9-поверхової будівлі ви-
робничого корпусу інституту загальною площею 50,0 м2. Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: Державний регіональний проектно-вишукувальний 
інститут «Укрпівдендіпровогосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
вул. Гайдара, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон за-
мовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника 
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оціню-
ються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фі-
нансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір 
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.: –. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (за-
значається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-
вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Макаров 
Олексій Юрійович (інд. код 3246613795), тел. (063) 603-55-16.

� 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 4-поверхової будівлі ви-
робничого корпусу інституту загальною площею 22,0 м2. Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: Державний регіональний проектно-вишукувальний 
інститут «Укрпівдендіпровогосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
вул. Гайдара, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон за-
мовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника 
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оціню-
ються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фі-
нансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір 
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.: –. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (за-
значається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-
вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Бнатова 
Олена Вікторівна (інд. код 3215319704), тел.: (067) 429-10-63, 702-59-52.

� 17. Назва об’єкта оцінки: частини площ (по 2,0 м2), а саме: на 1-му по-
версі у будівлі битовок деволанівська, на 1-му поверсі у будівлі управління 
порту № 4, дві частини приміщення у блоку службово-побутових приміщень, 
частина приміщення на 1-му поверсі у будівлі будівля заводуправління за-
гальною площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП 
«ОМТП». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна пл., 1/2, Митна пл., 1/3, 
Митна пл., 1/4, вул. М. Гефта, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса 
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого 
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак-
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір 
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.: –. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (за-
значається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-
вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Жакоте 
Олександр Вікторович (інд. код 2742609152), тел. (073) 079-26-15.

� 18. Назва об’єкта оцінки: покриття доріг (інв. № 10300041) загальною 
площею 27,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська 
митниця ДФС. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені, Дорога 
Дружби, 20. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для роз-
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: 
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господа-
рювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові ін-
вестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.: –. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавер-
шених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначаєть-
ся окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, 

пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова 
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ Акціонерний банк 
«Укргазбанк» (код за ЄДРПОУ 23697280), тел. 594-11-21, 730-80-90.

� 19. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 
12,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська митниця ДФС. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кучурган, 
Пункт пропуску «Кучурган-Первомайськ». Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення до-
говору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. 
Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються 
окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господар-
ського товариства, тис. грн.: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий ре-
жим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.06.2016. Інформація 
про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» (код за 
ЄДРПОУ 23697280), тел.: 594-11-21, 730-80-90.

� 20. Назва об’єкта оцінки: приміщення «вагон домик» (інв. № 10332187) 
загальною площею 27,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцін-
ки: Одеська митниця ДФС. Місцезнаходження об’єкта оцінки: с. Староказаче, 
Білгород-Дністровського р-н, Одеська обл., на автошляху Р-72 «Контрольно-
пропускний пункт «Староказаче». Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору орен-
ди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна 
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності 
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майно-
вий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних ак-
тивів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються 
окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господар-
ського товариства, тис. грн.: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий ре-
жим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.06.2016. Інформація 
про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк» (код за 
ЄДРПОУ 23697280), тел.: 594-11-21, 730-80-90

� 21. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 2-му поверсі ад-
мінбудинку загальною площею 34,9 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Головне управління Державної фіскальної служби в Одеській об-
ласті. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., смт Овідіополь, вул. Т. 
Шевченка, 214. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон за-
мовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника 
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оціню-
ються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фі-
нансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір 
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.: –. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (за-
значається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-
вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Нформ-
Групп» (код за ЄДРПОУ 33490622), тел.: (050) 490-45-20, 738-06-15.

� 22. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина приміщення на 1-му по-
версі адмінбудівлі загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримува-
ча об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Южний». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укла-
дення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-
29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо 
за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського това-
риства, тис. грн.: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазна-
чається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних 
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Норма-
тивна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про 
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка май-
на) – 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Державний 
ощадний банк України» (код за ЄДРПОУ 32129), тел. 729-75-16.

� 23. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень нежитлової одноповерхо-
вої адмінбудівлі (107,4 м2) та частина приміщень нежитлової одноповерхової 
будівлі гаража (34,9 м2) загальною площею 142,3 м2. Найменування балансоу-
тримувача об’єкта оцінки: УДКСУ в Ізмаїльському районі. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, просп. Суворова, 28. Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. 
Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо 
за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського това-
риства, тис. грн.: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазна-
чається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних 
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Ізмаїльська 
районна рада (код за ЄДРПОУ 21006449), тел. (802) 416-52-92

� 24. Назва об’єкта оцінки: будівля аЗс 2-го вантажного району загальною 
площею 24,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Ренійський 
морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Дунайська, 
188, м. Рені, Одеська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Теле-
фон замовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого 
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак-
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір 
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн.: –. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (за-
значається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-

вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцін-
ка майна) – 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «БУД 
ЕНЕРДЖИ» (код за ЄДРПОУ 40134786), тел.: 798-13-90, 706-99-59

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

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

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового 
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосе-
редньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи 
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 15.09.2016. 
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на 
участь у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

конкурс відбудеться 21.09.2016 об 11.00 у рв фдму по одеській об-
ласті (65012, м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, кімн. 503). Телефон 
для довідок (048) 731-50-39.

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

«за результатами аналізу звітності, отриманої від регіональних відділень, Фонд 
інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна, що склалася у першому 
кварталі 2016 року за групами об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька 
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, 
майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення пе-
редавальних пристроїв), – 1 725,40 грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 
грн; комплекс будівель та споруд – 3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівни-
цтва – 5 673,8 грн; цілісний майновий комплекс – 10 580,00 грн.».

ПоЛТавська обЛасТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 326,2 м2 

(розміщення учбового комбінату). Місцезнаходження об’єкта: вул. Небесної Со-
тні, 106, м. Полтава. Балансоутримувач: ПАТ «Полтаваобленерго». Мета оцінки: ви-
значення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована 
дата оцінки: 30.09.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхід-
ності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по 
Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ «Полтаваобленерго».

� 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 32,8 м2 (нотаріаль-
ні послуги). Місцезнаходження об’єкта: вул. Незалежності (вул. Жовтнева), 20, 
с. Опішня, Зіньківський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: Зіньківський РВ 
УМВС України в Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості 
з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.09.2016. 
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних 
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. 
Платник виконаних робіт: Приватний нотаріус Піскун А. Ю.

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

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

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

верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), 
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. В своїх конкурс-
них пропозиціях перетендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість 
робіт, у тому числі ПДВ.

За результатами аналізу звітності, проведеною ФДМУ, регіональне відділення 
інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна:

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

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

Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської 
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області 
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) 
до 30.09.2016 включно.

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться у рв 
фдму по Полтавській області 06.10.2016 о 10.00 за адресою: вул. небесної 
сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. робоча 
група за адресою: вул. небесної сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 
4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

Чернігівська обЛасТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
� Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 53,4 м2 однопо-

верхової адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Управління поліції охорони у Чернігівській області. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Корюківка вул. Шевченка, 83а. Платник робіт 
з оцінки – ФОП Доропій О. О. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській 
області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 
67-28-18. Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення 
відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.08.2016. Максимальна вартість послуг – 1 725,00 грн. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю: ні.

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

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

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

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

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

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

Продовження рубрики на стор. 8

оГоЛошеннЯ Про нАмір ПереДАти ДерЖАВне мАЙно В оренДУ

 департамент орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а

вінницька обЛасТь
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління 

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

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

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Державна фіскальна 
служба України

39469566, Гайсинська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління 
ДФС у Вінницькій області, 23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, площа 
Миру, 5 тел. (04334) 2-51-80

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на 1-му 
поверсі двоповерхового адміністративного приміщення, А

– Вінницька обл., Тростянецький р-н, смт Тростянець, 
вул. Соборна (колишня Леніна), 27

58,4 196 458,00 2 роки 364 дні Розміщення офіса

2 Державна фіскальна 
служба України

39470203, Калинівська об’єднана державна податкова інспекція Головорго управління 
ДФС у Вінницькій області, 22100 Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. П. 
Орлика, 19, тел. (04342) 2-48-28

Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого 
приміщення на 1-му поверсі адміністративного будинку 
(літ. А)

– 22100, Вінницька обл., Калинівський р-н, м. Калинів-
ка, вул. В.Нестерчука (колишня Дзержинського), 32 

10,1 47 860,00 2 роки 364 дні Здійснення торгівлі кан-
целярськими товарами

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21100, м. вінниця, вул. гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, рв фдму по вінницькій об-
ласті. 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» 



7

7 вересня 2016 року№ 72 (988)

фдму – 25 років



жиТомирська обЛасТь
огоЛоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління 

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалежною 
оцінкою без пдв, грн 

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфраструктури 
України

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

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

21560045.600.АААЖЖА694 м. Житомир, вул. Велика Берди-
чіська, 69/2 

56,0 281 915,00 1 рік Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів 
з кафетерієм з реалізацією товарів підакцизної групи

2 Міністерство інфраструктури 
України

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

Частина нежитлового приміщення 
будівлі №4 (літ. А)

21560045.600.АААЖЖА780 Житомирська область, смт Черня-
хів, вул. Леніна, 4

3,0 9 200,00 1 рік Розміщення банкомата

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

ЗакарПаТська обЛасТь
огоЛоШення 

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

№ 
з/п 

Назва органу 
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без пдв, грн 

максимально можли-
вий строк оренди мета оренди

1 Міністерство освіти 
і науки України 

02070832, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний універ-
ситет», Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Підгірна, 46, тел. (095) 539-95-58

Частина холу (поз.45) першого поверху будівлі літ. «А» 
навчально-лабораторного корпусу літ. «АА’«

02070832.1.ЯНУБФА-071 Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Університетська, 14

2,0 12 496,00 35 місяців Розміщення платіжного термінала 
самообслуговування

2 Міністерство освіти 
і науки України

02070832, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний універ-
ситет», Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Підгірна, 46, тел. (095) 539-95-58

Частина коридору (поз. 31) третього поверху будівлі літ. 
«А» навчально-лабораторного корпусу літ. «АА’«

02070832.1.ЯНУБФА-071 Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Університетська, 14

2,0 11 963,00 35 місяців Розміщення торговельного автомата, 
що відпускає продовольчі товари 

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: 88000, м. ужгород, вул. собранецька, 60, рв фдму по Закарпат-
ській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право 
його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЗаПоріЗька обЛасТь
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична 

адреса, контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнахо-
дження

загальна пло-
ща, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можливий 
строк оренди мета використання

1 Регіональне відділен-
ня ФДМУ по Запорізь-
кій області

38025346, ТОВ «МАССА ГРУПП», 69035, 
м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 
11, тел. (061) 787-57-65

Будівля кафе (літ. Л,З) площею 
37,1 м2, навіс (літ. М), вбиральня (літ. 
Н), ворота № 2, паркан № 3

14313843,45.ААВАВГ122; 14313843,45.ААААВАВГ123; 
14313843,45.ААААВАВГ124; 14313843,45.АААА-

ВАВГ126; 14313843,45.ААААВАВГ129

м. Запоріжжя, 
вул. Перемо-
ги, 62

– 59 746,00 2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів (бу-
дівля кафе (літ. Л,З) площею 37,1 м2); інше використання нерухомого майна 
(навіс (літ. М), вбиральня (літ. Н), ворота № 2, паркан № 3)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, рв фдму по Запорізькій області, тел. (061) 226-07-89, 
226-07-88, 226-07-87, 227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

івано-франківська обЛасТь
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління 

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

Дані про об’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 інфраструк-
тури України

22178632, Івано-Франківська дирекція УДППЗ «Укрпошта», 76018, м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Незалежності, 6, тел. (03422) 55-27-31

Приміщення на пер-
шому поверсі будівлі 

21560045.901.АААЖЖБ574 Івано-Франківська обл., смт Верхо-
вина, вул. І. Франка, 6 

6,0 25 870,00
станом на 30.06.2016

1 рік Офіс

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

кіровоградська обЛасТь
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму по кіровоградській 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 внутрішніх справ України 08733937, Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністер-
ства внутрішніх справ України по Кіровоградській області», 25030, м. Кропив-
ницький (Кіровоград), вул. Волкова, 3, тел. (0522) 55-72-11

Частина приміщення холу першого по-
верху лікарні

Інформація відсутня м. Кропивницький (м. Кіровоград), 
вул. Волкова, 3

1,0 6 538,00 2 роки 11 місяців З метою розміщення термінала 
самообслуговування

2 Міністерство внутрішніх справ України 24523636, Управління Державної автомобільної інспекції УМВС України в Кіро-
воградській області, 25030, м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Панфіловців, 
22б, тел. (0522) 35-75-39

Частина нежитлового приміщення, що 
знаходиться на першому поверсі адміні-
стративної будівлі

Інформація відсутня Кіровоградська обл., м. Олександрія, 
просп. Будівельників, 38

5,0 23 242,00 2 роки 11 місяців Для розміщення інформаційно-пла-
тіжного термінала самообслугову-
вання АТ «Ощадбанк»

3 Керуючий санацією державного підпри-
ємства «Дирекція Криворізького гірничо-
збагачувального комбінату окислених руд»

04853709, Державне підприємство «Дирекція Криворізького гірничо-
збагачувального комбінату окислених руд», 28500, Кіровоградська обл., 
м. Долинська, проммайданчик ДП «Дирекція КГЗКОР», тел. (05234) 4-25-64

Частина приміщення тренажерного 
залу, що знаходиться в одноповерховій 
будівлі спортивного клубу «Олімп»

Інформація відсутня Кіровоградська обл., м. Долинська, 
вул. Соборності України (Леніна), 56

49,0 216 932,00 2 роки 9 місяців Для розміщення громадської ор-
ганізації без провадження підпри-
ємницької діяльності

4 Міністерство оборони України 33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ-151, вул. Молодогвар-
дійська, 28а, тел. (044) 243-39-36

Нежитлові приміщення гаража (літ. Б); 
нежитлові приміщення складу (літ. Д)

33689922.33.УВЮЯЮТ341 
33689922.33.УВЮЯЮТ339

м. Кропивницький (Кіровоград), 
вул. Волкова, 7

143,3;
45,4 

179 676,00;
56 924,00

2 роки 11 місяців З метою надання сервісного обслу-
говування автомобілів

5 Міністерство соціальної політики України 23095859, Олександрійський міськрайонний центр зайнятості, 28000, Кірово-
градська обл., м. Олександрія, просп. Соборний (Леніна), 126а, тел. (05235) 
7-64-35

Частина нежитлового приміщення, 
що знаходиться на першому поверсі 
адмінбудівлі

23095859.1. ОГЮФКЛ001 Кіровоградська обл., м. Олександрія, 
проспект Соборний (Леніна), 126а

2,0 9 726,00 2 роки 11 місяців З метою розміщення банкомата АТ 
«Ощадбанк»

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

Харківська обЛасТь
огоЛоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження

загаль-
на пло-
ща, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

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

Нежитлове приміщення – частина стіни у кім. № ІХ (кімната при вході в умивальник) 
на 3-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 8, інв. № 72905, літ. А-5 

02066769.1.АААККЖ570 м. Харків, вул. Ака-
деміка Проскури, 2

1, 0 4 100,00 1 рік Розміщення ящика з телекомуні-
каційним обладнанням

2 Міністерство освіти 
і науки України

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

Нежитлове приміщення – частина стіни у кім. № ІIІ (кімната при вході в умивальник) 
на 2-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 7, інв. № 92477, літ. А-5

02066769.1.АААККЖ564 м. Харків, вул. Чка-
лова, 1

1,0 4 100,00 1 рік Розміщення ящика з телекомуні-
каційним обладнанням

3 Міністерство освіти 
і науки України

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

Нежитлове приміщення – частина стіни у кім. № ХІ (кімната при вході в умивальник) 
на 4-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 5, інв. № 73036, літ. А-5

02066769.1.АААККЖ556 м. Харків, вул. Чка-
лова, 5

1,0 4 100,00 1 рік Розміщення ящика з телекомуні-
каційним обладнанням

4 Міністерство освіти 
і науки України

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

Нежитлове приміщення – частина стіни у кім. № ХІІІ (кімната при вході в умиваль-
ник) на 5-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 6, інв. № 72999, літ. А-5

02066769.1.АААККЖ559 м. Харків, вул. Чка-
лова, 3

1,0 4 100,00 1 рік Розміщення ящика з телекомуні-
каційним обладнанням

5 Міністерство регіональ ного 
розвитку, будів ниц тва та 
жит ло во-ко му наль ного 
господарства України

02497980, ДП УДПІ «Укрміськбудпроект», 61145, м. Харків, вул. Космічна, 21а, тел. (057) 701-07-30, 
701-14-22

Нежитлове приміщення – кім. № 53 у підвалі 12-поверхової будівлі виробничого 
корпусу, літ. А-12

02497880.1.АААДДК930 м. Харків, вул. Кос-
мічна, 21а

120,5 312 700,00 1 рік Розміщення авто мийки

6 Міністерство освіти 
і науки України

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

Нежитлові приміщення – кім. № 1-9 на 1-му поверсі 5-поверхового квартирного 
житлового будинку, інв. справа № 72383, літ. А-5

02066769.1.ГОБКТН416 м. Харків, вул. Чка-
лова, 13

82,8 468 000,00 1 рік Розміщення офіса

7 Міністерство освіти 
і науки України

34716922, Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи», 04070, м. Київ, 
вул. Андріївська, 1, тел. (044) 462-53-05

Нежитлові приміщення – кім. № 5, 6, 28 на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі клуб-
ного блоку, інв. № 1100009, літ. А1-3

– м. Харків, пр. Пере-
моги, 55

318,9 1 845 200,00 1 рік Розміщення їдальні, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи

8 Міністерство освіти 
і науки України

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

Нежитлове приміщення – частина стіни у кім. № LІІI-1 (кімната при вході в умиваль-
ник) на 3-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 2, інв. № 57965, літ. А-5

02066769.1.АААККЖ556 м. Харків, вул. Чка-
лова, 11

1,0 4 100,00 1 рік Розміщення ящика з телекомуні-
каційним обладнанням

9 Міністерство освіти 
і науки України

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

Нежитлове приміщення – частина стіни у кім. № ІI (кімната в переході між гуртожитками 
№ 7 та № 9) на 4-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 7, 9, інв. № 92477, літ. А-5

02066769.1.АААККЖ564 м. Харків, вул. Чка-
лова, 1

1,0 4 100,00 1 рік Розміщення ящика з телекомуні-
каційним обладнанням

10 Міністерство освіти 
і науки України

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

Нежитлове приміщення – частина стіни у кім. № ІV (кімната при вході в умивальник) 
на 3-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 4, інв. № 92480, літ. А-5 

02066769.1.АААККЖ570 м. Харків, вул. Чка-
лова, 9

1,0 4 100,00 1 рік Розміщення ящика з телекомуні-
каційним обладнанням

Заяви про оренду та документи (відповідно до Закону україни «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. Харків, вул. гуда-
нова, 18, 3-й поверх, кімн. 308, рв фдму по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України 
«Про оренду державного та комунального майна». За додатковою інформацією слід звертатися у робочі дні та години у відділ оренди РВ ФДМУ по Харківській області (4-й поверх, кімн. 413) або за тел.: 705-18-59.

Херсонська обЛасТь, арк та м. севасТоПоЛь
огоЛоШення 

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 Міністерство інфраструкту-

ри України
38728486, Скадовська філія ДП «АМПУ», вул. Пролетарська, 2, 
м. Скадовськ, Херсонська обл., 75700, тел. (05537) 5-31-20

Вбудоване нежитлове приміщення в адміні-
стративній будівлі пропускного пункту

38727770.13.СЮЕФМА160 Херсонська область, м. Ска-
довськ, вул. Пролетарська, 2

19,4 – 2 роки 11 місяців Надання митно-
брокерських послуг

Заяви про оренду об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. ушакова, 47, рв фдму в Херсонській області, арк та м. севастополі. Заяви подаються в 
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до ви-
мог 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 Державна служба 
статистики України 

2357999, Головне управління статистики у Черкаській області, 
вул. О. Дашковича, 39, м. Черкаси, тел. (0472) 45-74-48 

Приміщення 
будівлі 

02357999.1. ЧФАЯОБ085 вул. Центральна (Леніна), 83, 
смт Драбів, Черкаська область 

125,7 190 100,00 2 роки 364 дні Розміщення офісних приміщень та інші види діяльності, що можна розмістити в офісних 
приміщеннях, використання площ спільного користування (20,8 м2) 

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

м. київ
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

найменування реєстровий номер 
майна

місцезнаходження 
об’єкта оренди

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти і науки 
України

00493706, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 03041, 
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, тел. (044) 527-82-42, 527-82-54

Частина нежитлового приміщення під-
валу будівлі гуртожитку № 11

00493706.2.ЦГЧВФИ264 м. Київ, вул. Генерала 
Родимцева, 7б

6,0 53 000,00
станом на 30.06.2016

2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове 
обслуговування населення

2 Міністерство освіти і науки 
України

02125289, Київський національний лінгвістичний університет, 03680, м. Київ, вул. Вели-
ка Васильківська, 73, тел. (044) 528-83-62, 287-33-72

Частина даху навчального корпусу № 1 02125289.1.ЕТСОЦС005 м. Київ, вул. Предсла-
винська, 6

5,0 262 200,00
станом на 31.05.2016

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

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

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 22.04.2016

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки СОД – переможець

Термін ви-
конання, 

календар-
них днів

Вартість 
виконан-
ня робіт, 

грн 
1 Нежитлове приміщення 59,53 м. Київ, вул. Героїв 

Космосу, 8б літ. «А»
ТОВ «Українські інно-
ваційні консультанти»

3 3 000,00

2 Частина нежитлового 
приміщення

4,0 м. Київ, вул. А. Янге-
ля, 18/1

ТОВ «Українські інно-
ваційні консультанти»

3 2 800,00

3 Нежитлове приміщення 48,2 м. Київ, вул. Черво-
ноармійська 69

ТОВ «Українські інно-
ваційні консультанти»

3 2 900,00

4 Нежитлове приміщення 77,2 м. Київ, вул. Ле-
ніна, 4

ТОВ «Українські інно-
ваційні консультанти»

3 3 000,00

5 Нежитлове приміщення 18,0 м. Київ, вул. М. Кри-
воноса, 2а

ТОВ «Українські інно-
ваційні консультанти»

3 2 800,00

6 Нежитлове приміщення 
для розміщення пере-
давальних пристроїв 
на даху

11,0 м. Київ, бульв. Друж-
би Народів, 38

ФОП Чебаков О. І. 4 3 500,00

7 Нежитлове приміщення 34,0 м. Київ, вул. Дегтя-
рівська, 38 – 44

ФОП Льодін Ю. П. 5 2 550,00

8 Нежитлове приміщення 43,5 м. Київ, вул. Фрун-
зе, 104

ТОВ «Українські інно-
ваційні консультанти»

3 2 900,00

9 Частина нежитлового 
приміщення

1,5 м. Київ, просп. Пере-
моги, 10

ТОВ «Українські інно-
ваційні консультанти»

4 2 800,00

10 Нежитлове приміщен-
ня – частина пам’ятки 
архітектури

39,4 м. Київ, вул. Лавр-
ська, 9

Спільне Українсько-
Угорське підприєм-
ство «Увекон»

5 4 000,00

11 Нежитлове приміщен-
ня – частина пам’ятки 
архітектури

18,24 м. Київ, вул. Лавр-
ська, 9

Спільне Українсько-
Угорське підприєм-
ство «Увекон»

5 1 800,00

12 Нежитлове приміщен-
ня – частина пам’ятки 
архітектури

21,83 м. Київ, вул. Лавр-
ська, 9

Спільне Українсько-
Угорське підприєм-
ство «Увекон»

5 2 000,00

13 Нежитлове приміщен-
ня – частина пам’ятки 
архітектури

17,15 м. Київ, вул. Лавр-
ська, 9

Спільне Українсько-
Угорське підприєм-
ство «Увекон»

5 1 800,00

14 Нежитлове приміщен-
ня – частина пам’ятки 
архітектури

41,76 м. Київ, вул. Лавр-
ська, 9

Спільне Українсько-
Угорське підприєм-
ство «Увекон»

5 4 200,00

15 Нежитлове приміщен-
ня – частина пам’ятки 
архітектури

13,5 м. Київ, вул. Лавр-
ська, 9

Спільне Українсько-
Угорське підприєм-
ство «Увекон»

5 1 500,00

16 Нежитлове приміщен-
ня – частина пам’ятки 
архітектури

46,9 м. Київ, вул. Лавр-
ська, 9

Спільне Українсько-
Угорське підприєм-
ство «Увекон»

5 4 400,00

17 Нежитлове приміщен-
ня – частина пам’ятки 
архітектури

17,1 м. Київ, вул. Лавр-
ська, 9

Спільне Українсько-
Угорське підприєм-
ство «Увекон»

5 1 800,00

18 Нежитлове приміщен-
ня – частина пам’ятки 
архітектури

16,7 м. Київ, вул. Лавр-
ська, 9

Спільне Українсько-
Угорське підприєм-
ство «Увекон»

5 1 800,00

19 Нежитлове приміщен-
ня – частина пам’ятки 
архітектури

22,2 м. Київ, вул. Лавр-
ська, 9

Спільне Українсько-
Угорське підприєм-
ство «Увекон»

5 2 500,00

20 Нежитлове приміщен-
ня – частина пам’ятки 
архітектури

24,6 м. Київ, вул. Лавр-
ська, 9

Спільне Українсько-
Угорське підприєм-
ство «Увекон»

5 2 500,00

21 Нежитлове приміщен-
ня – частина пам’ятки 
архітектури

38,5 м. Київ, вул. Лавр-
ська, 9

Спільне Українсько-
Угорське підприєм-
ство «Увекон»

5 4 000,00

22 Нежитлове приміщен-
ня – частина пам’ятки 
архітектури

20,83 м. Київ, вул. Лавр-
ська, 9

Спільне Українсько-
Угорське підприєм-
ство «Увекон»

5 2 000,00

23 Нежитлове приміщен-
ня – частина пам’ятки 
архітектури

46,9 м. Київ, вул. Лавр-
ська, 9

Спільне Українсько-
Угорське підприєм-
ство «Увекон»

5 4 400,00

24 Нежитлове приміщен-
ня – частина пам’ятки 
архітектури

17,15 м. Київ, вул. Лавр-
ська, 9

Спільне Українсько-
Угорське підприєм-
ство «Увекон»

5 1 800,00

25 Нежитлове приміщен-
ня – частина пам’ятки 
архітектури

35,3 м. Київ, вул. Лавр-
ська, 9

Спільне Українсько-
Угорське підприєм-
ство «Увекон»

5 3 500,00

26 Нежитлове приміщен-
ня – частина пам’ятки 
архітектури

42,5 м. Київ, вул. Лавр-
ська, 9

Спільне Українсько-
Угорське підприєм-
ство «Увекон»

5 4 200,00

27 Нежитлове приміщен-
ня – частина пам’ятки 
архітектури

19,8 м. Київ, вул. Лавр-
ська, 9

Спільне Українсько-
Угорське підприєм-
ство «Увекон»

5 2 000,00

28 Нежитлове приміщен-
ня – частина пам’ятки 
архітектури

21,9 м. Київ, вул. Лавр-
ська, 9

Спільне Українсько-
Угорське підприєм-
ство «Увекон»

5 2 000,00

29 Нежитлове приміщення 1 
860,7 

м. Київ, вул. Яросла-
вів Вал, 36-38

ПП «Експерт-Аналітик» 2 5 380,00

інформація  
рв фдму по Чернігівській області про підсумки конкурсну з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 11.05.2016

Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення від-
новної вартості для цілей оренди):

ПП «Аксіома» по об’єктах:
частині нежитлових приміщень площею 12,9 м2 у підвалі будівлі навчального 

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

нежитловому приміщенню площею 9,3 м2 на першому поверсі двоповерхової 
адмінбудівлі, що перебуває на балансі Ніжинського управління Державної каз-
начейської служби України Чернігівської області, за адресою: Чернігівська обл., 
м. Ніжин, пл. Заньковецької, 4 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 360,00 грн, 
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з 
оцінки майна);

ПП «Десна-Експерт-М» по об’єктах:
нежитловому приміщенню площею 21,7 м2 першого поверху чотириповерхо-

вої будівлі гуртожитку № 1, що перебуває на балансі Прилуцького агротехнічного 
коледжу, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 180 (вартість 
виконання робіт з оцінки – 1 955,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати під-
писання договору про надання послуг з оцінки майна);

нежитловому приміщенню площею 31,6 м2 першого поверху чотириповерхо-
вої будівлі гуртожитку № 1, що перебуває на балансі Прилуцького агротехнічного 
коледжу, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 180 (вартість 
виконання робіт з оцінки – 1 955,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати під-
писання договору про надання послуг з оцінки майна);

ТОВ «Центр нерухомості» по об’єктах:
нежитлових приміщеннях площею 54,1 м2 на першому поверсі адмінбудівлі, 

що перебувають на балансі Головного управління статистики у Чернігівській об-
ласті, за адресою: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Комсомольська, 14 (вар-
тість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати 
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);

нежитловому приміщенню площею 64,0 м2 першого поверху чотириповерхо-
вої будівлі гуртожитку № 1, що перебуває на балансі Прилуцького агротехнічного 
коледжу, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 180а (вартість 
виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати під-
писання договору про надання послуг з оцінки майна).

інформація 
рв фдму по волинській області про підсумки конкурсу  

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

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

групи інвентарних об’єктів: гідротехнічні споруди рибогосподарської техноло-
гічної водойми: ставкового господарства рибної дільниці «Богуславка» на притоці 
р. Кормин с. Берестяне: дамби L – 5 835,4 м, водоскидні споруди, водонапускні 
споруди L – 20,0 м, відвідні канали L – 1 119,0 м, рибозбірні – осушувальні канали 
L – 697,0 м, рибоуловлювачі та інші споруди; гідротехнічні споруди рибогоспо-
дарської технологічної водойми – нагульного ставкового господарства рибної 
дільниці «Цумань» в заплаві річки Путилівка за межами населених пунктів Цумань 
та Башлики: дамби L – 8 200,0 м, водоскидні споруди, водонапускні споруди 
L – 242,0 м, відвідні канали, рибозбірні осушувальні канали L – 482,0 м, захисна 
дамба по правому березі р. Путилівка та інші споруди; гідротехнічні споруди рибо-
господарської технологічної водойми – ставкового господарства рибної дільниці 
«Олика» в заплаві річки Оснище за межами населеного пункту смт Олика: дамби 
L – 2 120,0 м, водоскидні споруди, водонапускні споруди L – 50,0 м, відвідні кана-
ли L – 16,0 м, рибозбірні осушувальні канали L – 726,0 м, рибоуловлювачі та інші 
споруди; гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми – став-
кового господарства рибної дільниці «Олика» в заплаві річки Путилівка за межами 
населених пунктів с. Залісоче та с. Горянівка: дамби L – 7 115,31 м, водоскидні 
споруди, водонапускні споруди L – 95,0 м, відвідні канали L – 76,0 м, рибозбір-
ні осушувальні канали L – 476,0 м та інші споруди, за адресою: Волинська обл., 
Ківерцівський район визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення 
договору оренди; вартість робіт з оцінки – 4 000,00 грн та строк виконання робіт 
з оцінки – 5 календарних днів;

 частини адміністративної будівлі «А-9» площею 87,0 м2 за адресою: 43025, 
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена,12 визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної 
плати для продовження дії договору оренди; вартість робіт з оцінки – 800,00 грн 
та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;

частини приміщення аудиторно-лабораторного корпусу № 2 площею 5,5 м2 
за адресою: 43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потапова, 9 визнано ТОВ 
«Волинь-експерт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для роз-
рахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди; вартість 
робіт з оцінки – 1 000,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних 
днів;

частини приміщення аудиторно-лабораторного корпусу № 2 площею 7,0 м2 
за адресою: 43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потапова, 9 визнано ТОВ 
«Волинь-експерт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для роз-
рахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди; вартість 
робіт з оцінки – 1000,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних 
днів;

частини приміщення навчального корпусу № 1 площею 8,3 м2 за адресою: 
43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 30 визнано ТОВ «Волинь-
експерт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру 
орендної плати для продовження дії договору оренди; вартість робіт з оцінки – 
1 000,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;

частини нежитлового приміщення гуртожитку площею 16,07 м2 за адресою: 
44200, Волинська обл., смт Любешів, вул. Брестська, 5 визнано ФОП Малащиць-
ку О. Г.; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру 
орендної плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 100,00 
грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;

 частини приміщення учбово-лабораторного корпусу № 3 площею 3,5 м2 
за адресою: 43024, Волинська обл., м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29 визна-
но ФОП Малащицьку О. Г.; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди; 
вартість робіт з оцінки – 1 000,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 ка-
лендарних днів;

частини приміщення учбово-лабораторного корпусу (частина будівлі Б-3) 
площею 5,0 м2 за адресою: 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 
75 визнано ФОП Малащицьку О. Г.; мета оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; 
вартість робіт з оцінки – 900,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 4 кален-
дарних дні;

частини приміщення будівлі головного навчального корпусу (перший поверх) 
площею 5,0 м2 за адресою: 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75 
визнано ФОП Малащицьку О. Г.; мета оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; 
вартість робіт з оцінки – 900,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 4 кален-
дарних дні.

Продовження. Початок рубрики на стор. 4 – 6

ПіДСУмКи
інформація 

рв фдму по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єкта приватизації, що відбувся 25.04.2016

Переможцем конкурсу визнано ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту – необо-
ротних активах Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство 
«Трест» за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Переволочна, вул. Межи-
річенська, 16 (вартість виконання робіт з оцінки – 19 320,00 грн, строк – 30 кален-
дарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки).

інформація 
рв фдму в Херсонській області, арк та м. севастополі про підсумки 

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до 
проведення оцінки державного майна, що відбувся 26.04.2016

Вбудоване приміщення комори площею 16,6 м2 (к. № 128) на 4-му поверсі 
будівлі літ. А, частина асфальтового мостіння площею 8,0 м2, частина даху пло-
щею 3,0 м2, частина стіни будинку площею 1,0 м2, що перебувають на території 
Цюрупинської 21 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління 
ДСНС України у Херсонській області, за адресою: Херсонська обл., м. Цюрупинськ, 
вул. Куліша, 6, та перебуває на балансі 19 державної пожежно-рятувальної частини 
Головного управління ДСНС України у Херсонській області (м. Скадовськ), пере-
можець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета проведення незалежної оцінки – 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при внесенні відпо-
відних змін (збільшення площі) до договору оренди. Вартість робіт – 3 200,00 грн. 
Строк виконання робіт – 5 днів.

Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 51,9 м2 на першому по-
версі в будівлі блоку службово-побутових приміщень, що перебувають на балансі 
Херсонської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів Укра-
їни», за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 4, переможець конкурсу – ПП «Фріс-
тайл – плюс». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 
1 200,00 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

Вбудовані приміщення площею 90,1 м2 на першому поверсі дев’ятиповерхової 
будівлі за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, що перебуває на балансі 
Територіального управління Державної судової адміністрації України в Херсон-
ській області, переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення 
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 200,00 грн. Строк виконан-
ня робіт – 5 днів.

Вбудоване нежитлове приміщення площею 11,9 м2 в адміністративній будівлі 
пропускного пункту, що перебуває на балансі Скадовської філії Державного під-
приємства «Адміністрація морських портів України», за адресою: Херсонська обл., 
м. Скадовськ, вул. Пролетарська, 2, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. 
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розра-
хунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 1 700,00 
грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 105,5 м2 у напівпідвальній 
частині будівлі учбового корпусу № 4, що перебувають на балансі ДВНЗ «Херсонський 
державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул. Володимирова, 17, 
переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцін-
ки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні 
договору оренди. Вартість робіт – 1 200,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.

Вбудовані нежитлові приміщення та спортивна зала загальною площею 320,2 м2 
на другому поверсі будівлі за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, вул. 417 Стрі-
лецької дивізії, 65, що перебувають на балансі Каховської державної технічної школи, 
переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – ви-
значення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору 
оренди. Вартість робіт – 1 700,00 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

Будівля лабораторії загальною площею 161,8 м2 за адресою: Херсонська обл., 
м. Цюрупинськ, вул. Пролетарська, 20, що перебуває на балансі Управління дер-
жавної казначейської служби України у Цюрупинському районі Херсонської області, 
переможець конкурсу – ПП «Фрістайл – плюс». Мета проведення незалежної оцін-
ки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні 
договору оренди. Вартість робіт – 1 400,00 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

Частини стін загальною площею 28,0 м2 (на третьому – 4,0 м2, четвертому – 
4,0 м2, п’ятому – 4,0 м2, шостому – 4,0 м2, сьомому – 4,0 м2, восьмому – 4,0 м2, 
дев’ятому – 4,0 м2 поверхах) будівлі гуртожитку № 4 за адресою: м. Херсон, вул. Лі-
тейна, 1, що перебуває на балансі Херсонського державного університету, перемо-
жець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцін-
ки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні 
договору оренди. Вартість робіт – 1 200,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.

Частина приміщення площею 3,0 м2 на третьому поверсі будівлі гуртожитку 
№ 2 за адресою: м. Херсон, вул. Червоностудентська, 34, що перебуває на ба-
лансі Херсонського державного університету, переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ 
«Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вар-
тість робіт – 1 000,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.

Вбудовані нежитлові приміщення площею 23,8 м2 на першому поверсі навчаль-
ного корпусу № 6 за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 40, що перебувають на балансі 
Херсонського національного технічного університету, переможець конкурсу – ПП 
«ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення рин-
кової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. 
Вартість робіт – 950,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.

Нежитлове приміщення загальною площею 16,8 м2 на першому поверсі на-
вчального (головного) корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонського дер-
жавного університету, за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, переможець 
конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – ви-
значення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні дого-
вору оренди. Вартість робіт – 950,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.

Частина майданчика площею 812,0 м2 на території Таврійської виробничої діль-
ниці Каховського міжрайонного управління водного господарства, що перебуває на 
його балансі, за адресою: Херсонська обл., м. Таврійськ, вул. Героїв Сталінграда, 
23, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні до-
говору оренди. Вартість робіт – 1 700,00 грн. Строк виконання робіт – 4 днів.

Вбудоване нежитлове приміщення площею 12,3 м2 на четвертому поверсі та 
частина даху площею 6,0 м2 адміністративного будинку за адресою: м. Херсон, 
вул. Кольцова, 59, що перебуває на балансі Херсонської філії державної установи 
«Інститут охорони ґрунтів України», переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». 
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 800,00 грн. 
Строк виконання робіт – 5 днів.

оГоЛошеннЯ Про ПроВеДеннЯ КонКУрСіВ нА ПрАВо оренДи мАЙнА

інФормАціЯ реГіонАЛьних ВіДДіЛень ФДмУ

м. київ
інформація 

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

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

лові приміщення на першому поверсі будівлі навчального корпусу загальною 
площею 91,7 м2 (реєстровий номер майна 19036779.7.ааабид163) за адре-
сою: м. Київ, вул. Братська, 12, що перебувають на балансі Київської державної 
академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
31.03.2016 становить 1 269 580,00 грн без урахування ПДВ.

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

Орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 
2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції 
відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Дер-
жавний 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 4 231,93 грн; мета використання: розміщення буфету, який 
не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі; найбільший 
запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного 
об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; 
Ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення 
та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, 
суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпе-
чувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, 
утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами 
пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, 
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, 

здійснювати заходи протипожежної безпеки. Компенсація переможцем конкурсу 
протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану неза-
лежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних докумен-
тів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець 
конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної 
орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за міс-
цем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору 
оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць 
платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого 
майна договору про відшкодування витрат 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 
його вартість (франшиза безумовна – 0%) за звітом про оцінку, на користь балан-
соутримувача і надати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення 
про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець 
конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря 
щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту 
договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку 
проект договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно 
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здій-
снюється учасниками з кроком 20% початкової плати торгів. Основним критерієм 
визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпе-
ченні виконання інших умов конкурсу. 

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали: заяву про 
участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної 
плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення 
конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; відомості про претендента:

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

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чи-
ном оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу 

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; 
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого 
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;

додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати 

умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному законодавству 
України. Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – за 3 робочих дні до 
дати проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032, 
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На 
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб – у разі 
наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, 
площа, балансоутримувач). Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або 
уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розмі-
ру 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 14.30 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 по м. києву про підсумки конкурсу  
на право укладення договору оренди 

За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, проведеного 25.08.2016, на право укладен-
ня договору оренди державного нерухомого майна площею 274,3 м2 за адресою: 
м.Київ, просп. Повітрофлотський, 39/1, що перебуває на балансі державного під-
приємства – Український державний інститут з проектування об’єктів дорожнього 
господарства «Укрдіпродор», конкурсною комісією прийнято рішення укласти до-
говір оренди із ТОВ «Сваргалока». 


