
ДоДаток До «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

офіційне видання фонду
державного майна україниЗасновано у вересні 1993 року

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

проДаж об’єктів групи Д

ЛЬвівсЬка обЛастЬ
інформація 

про повторний продаж на аукціоні об’єкта незавершеного  
будівництва разом із земельною ділянкою,  

на якій він розташований (державна власність)
Назва об’єкта: 2-квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: вул. Поповича, 4в, м. Буськ, Львівська область.
Балансоутримувач: відсутній (об’єкт повернений у державну власність).
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт розташований на відстані 

320,0 м від дороги загального користування. На майданчику розташований фундамент 

шириною 11,7 м, довжиною 18,95 м та висотою 1,2 м. Готовність фундаменту – 70 %. 
Фундамент складається з бетонних блоків (кількість 47 шт.) розміром 2,37х60х40. 
Фундаментні блоки мають ознаки фізичного зносу 50 % (половинки). Водопровід, 
електроенергія, газопостачання – відсутні. Відстань до каналізації –10,0 м.

Відомості про земельну ділянку.
Місце розташування: вул. Поповича, 4в, м. Буськ , Львівська область. Площа 

земельної ділянки: 0,0266 га. Кадастровий номер 46206 10100:13:022:0209. Ка-
тегорія земель: землі житлової забудови. Земельні сервітути: право прокладан-
ня та експлуатації ліній електропередачі зв’язку, трубопроводів, інших лінійних 
комунікацій.
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14 вересня 2016 р.

Засновник і видавець –  

фонд державного майна україни

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437

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

проДаж об’єктів групи а

у фонді державного майна україни  
за номером телефону  

(044) 254-29-76 працює гаряча лінія
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ПрИВАТИЗоВАно ШЛЯХом ВИКУПУ
ЗаПоріЗЬка обЛастЬ

Адміністративна будівля загальною площею 164,5 м2 (у т. ч. адміністративна 
будівля, А, площею 121,5 м2, прибудова (гараж), Б, площею 43,0 м2), козирок, кА, 
площею 1,5 м2, оглядова яма, кБ, площею 4,5 м2, вимощення, 1, площею 38,6 м2 
за адресою: 70300, Запорізька обл., Розівський р-н, смт Розівка, вул. Пушкіна, 48. 
Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в 
електронній формі, за 63 651,60 грн, у т. ч. ПДВ – 10 608,60 грн.

ПрИВАТИЗоВАно ШЛЯХом ПроДАЖУ нА АУКЦіоні
терноПіЛЬсЬка обЛастЬ

Окреме індивідуально-визначене майно – колишнє протирадіаційне сховище 
загальною площею 574,9 м2 у складі: Г-Пд-1 вхід в підвал 23,7 м2, ІІ тамбур 4,8 м2, 
ІІІ приміщення 323,1 м2, ІV умивальник 8,4 м2, V туалет 10,9 м2, VI туалет 10,5 м2, VII 
умивальник 8,1 м2, VIII приміщення 14,7 м2, ІХ приміщення 14,3 м2, Х кладова 1,7 м2, 
ХІ кладова 31,7 м2, ХІІ коридор 3,8 м2, ХІІІ приміщення 1,6 м2, ХІV сходи 2,9 м2, ХV 
коридор 2,3 м2, ХVI ел. щитова 14,0 м2, XVII коридор 5,2 м2, XVIII дизельна 30,3 м2, 
ХІХ пункт управління 14,6 м2, ХХ вхід 24,5 м2, ХХХVII приміщення 1,9 м2, ХХХVIIІ вихід 
21,9 м2, яке не увійшло до статутного капіталу ТДВ «Галія», але залишилось на його 
балансі, за адресою: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Опільського, 1. При-
ватизовано юридичною особою за 576 140,40 грн, у т. ч. ПДВ – 96 023,40 грн.

ПіДЛЯГАЮТЬ ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом ПроДАЖУ 
нА АУКЦіоні

ПереЛік 
об’єктів державної власності групи а, що підлягають  

приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 06.09.2016 № 1654)

київсЬка обЛастЬ
Об’єкт державної власності – будівля магазину літ. «А» загальною площею 

148,7 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 67б, що перебуває на 
балансі ПАТ «Ірпіньмаш» (код за ЄДРПОУ 00240135).

ПереЛік 
об’єктів державної власності групи а, що підлягають  

приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 08.09.2016 № 1667)

ПоЛтавсЬка обЛастЬ
Нежитлова будівля літ. А-1 загальною площею 186,5 м2 разом із земельною 

ділянкою за адресою: 37734, Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Тарасенкове, 
вул. Шевченка, 7/1а, що перебуває на балансі СТОВ Агрофірма «Оржицька» (код 
за ЄДРПОУ 00845855).

оГоЛоШеннЯ Про ВИВЧеннЯ ПоПИТУ
ЛЬвівсЬка обЛастЬ

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

1. Окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля – ктП загаль-
ною площею 149,7 м2 (разом із земельною ділянкою) за адресою: Львівська 
обл., Старосамбірський р-н, м. Старий Самбір, вул. Дністрова, 78. Будівля пере-
буває на балансі Старосамбірської районної державної адміністрації. Орієнтовна 
площа земельної ділянки – 0,034 га.

2. Окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля – сховище 
для техніки загальною площею 806,6 м2 (разом із земельною ділянкою) 
за адресою: Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Старий Самбір, вул. Дні-
строва, 69. Будівля перебуває на балансі Старосамбірської районної державної 
адміністрації. Орієнтовна площа земельної ділянки – 0,115 га.

3. Окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля – сховище 
для техніки загальною площею 772,4 м2 (разом із земельною ділянкою) 
за адресою: Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Старий Самбір, вул. Дні-
строва, 70. Будівля перебуває на балансі Старосамбірської районної державної 
адміністрації. Орієнтовна площа земельної ділянки – 0,110 га.

Більш докладну інформацію щодо об’єктів можна отримати за тел. (032) 261-62-14.
Пропозиції щодо придбання об’єктів слід надсилати протягом 20 днів з 

дня опублікування цієї інформації за адресою: 79000, м. Львів, вул. січових 
стрільців, 3, кімн. 5, рв фдму по Львівській області.

київсЬка обЛастЬ
інформація 

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

Назва об’єкта: будівля лазні.
Адреса об’єкта: 09035, Київська обл., Сквирський р-н, с. Руда, вул. Завод-

ська, 27.
Балансоутримувач: ТДВ «Шамраївський цукровий завод» (правонаступник ВАТ 

«Шамраївський цукровий завод»). Код за ЄДРПОУ 13737989.
Адреса балансоутримувача: 09035, Київська обл., Сквирський р-н, с. Руда, 

вул. Заводська, 27.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову цегляну, прямокут-

ну в плані, окремо розташовану будівлю. Рік введення в експлуатацію – 1962. За-
гальна площа – 207,5 м2, яка складається з основної частини площею 150,4 м2 та 
допоміжної (підсобної) площею 57,1 м2. Фундамент кам’яний. Стіни цегляні, об-
лицьовані плиткою, всередині оштукатурені. Перекриття – залізобетонні плити. 
Підлога цементна. Покрівля – азбестоцементні листи. Дверні та віконні отвори 
дерев’яні. Внутрішні інженерні мережі у будівлі передбачені, проте перебувають 
у неробочому стані. Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів 
будівлі задовільний.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований в межах земельної ді-
лянки, яка належить на праві постійного користування ТДВ «Шамраївський цу-
кровий завод».

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 198 000,00 грн, ПДВ – 39 600,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 237 600,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації 

об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку прове-

дення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 

числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня 
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 
2015 року за № 1147/27592.

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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 
року за № 400/2840 (зі змінами).

Сума грошових коштів у розмірі 23 760,00 грн, що становить 10 % від початко-
вої ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській 
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по 
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта прива-
тизації в сумі 23 760,00 грн, без ПДВ»).

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 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 № 37187003001567 
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: 
РВ ФДМУ по Київській області.

аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «універ-
сальна товарно-сировинна біржа» (https://www.utsb.com.ua) 07 жовтня 2016 
року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час за-
кінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарно-
сировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 03 жовтня 2016 року 
до 18.00.

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

за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603 з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – 
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

ХарківсЬка обЛастЬ
інформація 

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

Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення цокольного поверху № ІІ, ІV, 
22, 23, 23а, 23б в житловому будинку літ. «А-9» загальною площею 29,7 м2

Балансоутримувач: ЗАТ «Харківське АТП-16358» (ліквідоване).
Адреса об’єкта: 61019, м. Харків, просп. Дзюби, буд. 4.
Відомості про об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення цокольного поверху 

№ ІІ, ІV, 22, 23, 23а, 23б в житловому будинку літ. «А-9» загальною площею 29,7 м2, 
рік побудови – 1981.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 126 960,00 грн. 
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 105 800,00 грн, ПДВ – 21 160,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріаль-

ного посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта прива-
тизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний 
термін за актом передання.

2. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації в установленому за-
конодавством порядку.

3. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості, 
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати 
у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.

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

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 

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

Грошові кошти в розмірі 12 696,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р 
№37310053001203 в ДКСУ у Харківській області, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 
23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.

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

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в 
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за 
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді до ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних 
центрів» (веб-сайт nmac.net.ua.) і на електронну адресу dak.nmac@gmail.com. Про-
тягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані 
надіслати на адресу ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (02660, 
Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох при-
мірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, 
а також докази надсилання цих документів.

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

аукціон в електронній формі буде проведено Пат дак «національна ме-
режа аукціонних центрів» 7 жовтня 2016 року, час внесення цінових пропози-
цій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій 
(закінчення аукціону) – 13.00.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 3 жовтня 2016 року 
(до 18.00).

Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його 
розташування.

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

Додаткову інформацію можна отримати в ПАТ ДАК «Національна мережа аук-
ціонних центрів» (02660, Київ, вул. Євгена Свестюка, 15, тел. (044) 541-15-74) та 
в РВ ФДМУ по Харківській області (м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 
304, тел. (057) 704-07-36 ).

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

усе Про ПриватиЗаціЮ – в одному виданні
фонду державного майна україни!

триває ПередПЛата на офіційне  
видання фдму на 2016 рік

«державний інформаційний бюлетень  
про приватизацію»

з додатком – газетою

«відомості приватизації»
видання можна ПередПЛатити в усіХ віддіЛенняХ Зв’яЗку україни

необхідні дані ви знайдете в каталозі видань україни 
на 2016 рік, с. 103

Індекс та назва видання Періодич-
ність

Вартість  
передплати, грн
3 міс. 6 міс.

22437  
Комплект у складі:
журналу «державний інформацій-
ний бюлетень про приватизацію» (укр.). 
Законодавчі, нормативно-мето дич ні та інформаційні 
матеріали щодо приватизації

4 рази  
на рік

121,33 242,66

газети «відомості приватизації» – до-
датка до «Державного інформаційного бюлетеня про 
приватизацію» (укр.). Інформація про проведення про-
цедур приватизації майна

2 рази
на тиждень

телефон редакції (044) 200-33-77.

Придбати журнал і газету вроздріб 
можна в книжковому кіоску в приміщенні фдму

(тел. (044) 254-31-57, моб. тел. (067) 933-69-57, Меліхова Ольга Миколаївна)
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фдму – 25 років

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

проДаж об’єктів групи ж

дніПроПетровсЬка обЛастЬ
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  
об’єкта приватизації – танцювального майданчика 

Назва об’єкта: танцювальний майданчик.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 4б.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00190905, ПрАТ «Інгулецький гірничо-

збагачувальний комбінат», адреса: 50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Рудна, 47.

Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою нежитлову будівлю 
літ. А загальною площею 144,3 м2, будівлю каси літ. Б, навіс літ. В, огорожу № 
1-2, замощення літ. І. Рік побудови – 1967. Земельна ділянка під об’єкт окремо не 
відводилась. На теперішній час об’єкт не використовується. Потребує ремонтно-
відновлюваних робіт. До нежитлової будівлі підведено електропостачання. Об’єкт 
розташований в рекреаційній зоні.

Ціна продажу об’єкта без ПДВ – 461 623,00 грн, ПДВ – 92 324,60 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням Пдв – 553 947,60 грн.
Призначення об’єкта: дозвілля населення. 
Умови продажу: збереження профілю діяльності об’єкта; забезпечити під час 

експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил з 
утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених за-
конодавством України; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього се-
редовища; здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта 
приватизації; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збе-
реження 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; у разі подальшого відчуження 

приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у дво-
тижневий 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, покупцем вирішується самостійно в порядку, вста-
новленому чинним законодавством України; покупець сплачує нотаріальні послуги, 
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу; 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.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 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 55 394, 76 грн, що становить 10 % від початкової 
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 - «Танцювальний майданчик», розташованого за адре-
сою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 4б).

Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 03 
жовтня 2016 року.

аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «універ-
сальна товарно-сировинна біржа» (http://www.utsb.kiev.ua) 07 жовтня 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 прове-
дення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня 
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 
2015 року за № 1147/27592. 

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді 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, офіс 
11) оригінали заяви 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 ФДМУ 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 

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

Продовження рубрики на стор. 8

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

конкурСи з  віДбору розробників Документації із землеуСтрою

ЗакарПатсЬка обЛастЬ
IнформацIя 

рв фдму по Закарпатській області про оголошення конкурсу  
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу  

об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (роз-
роблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), визначення та закріплення меж в натурі 
(на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; погодження меж земельної 
ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами; проведення робіт з 
реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі, присвоєння када-
стрового номера та внесення відомостей до національної системи, у т.ч. перевірка 
файлу обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді 
(обмінного файла); погодження та затвердження проекту із землеустрою у встанов-
леному порядку; отримання витягу з Державного земельного кадастру; підготовка 
інших матеріалів та документів, що необхідні для продажу земельної ділянки).

Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка орі-
єнтовною площею 1,0 га, на якій розташований об’єкт державної власності 
групи а – комплекс, який складається з адміністративно-спального корпусу, гос-
подарського корпусу, фінської бані «Сауна», овочесховища, трансформаторного 
кіоску загальною площею 2 646,08 м2 за адресою: Закарпатська обл., Воловець-
кий р-н, смт Жденієво, вул. Шевечнка, 249. Балансоутримувач – відсутній.

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2016 

№ 1516 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що 
підлягають приватизації», наказ РВ ФДМУ по Закарпатській області № 00454 від 
31.08.2016 «Про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної 
власності групи А», розпорядження голови Воловецької районної державної ад-
міністрації Закарпатської області від 05.09.2016 № 210.

Умови конкурсу:
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із 

землеустрою: технічна документація із землеустрою щодо встановлення (віднов-
лення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), погоджена та затверджена у 
встановленому порядку; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння 
кадастрового номера земельній ділянці, обмінний файл; документ, що підтвер-
джує встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення 
їх межовими знаками; проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; 
документація із землеустрою, погоджена та затверджена у встановленому порядку; 
інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

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

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має 
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на до-
дану вартість, а також строк виконання робіт, зазначений в календарних днях. До 
підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору виконавців робіт із земле-
устрою, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відпо-
відно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із земле-
устрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, 
що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – 
платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та пові-
домили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у 
паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому 
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії 
документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим 
чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація 
претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання 
робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку 
пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, 
та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами вико-
наних робіт; згода на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення про 
конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ 
від 29.09.2011 № 1420, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів 
на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу РВ ФДМУ по 
Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 
314) до 17.00 04.10.2016.

конкурс відбудеться 11.10.2016 о 10.00 в рв фдму по Закарпатській 
області за адресою: м. ужгород, вул. собранецька, 60, каб. 303. телефон 
для довідок 61-38-83.

сумсЬка обЛастЬ
інформація 

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

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

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

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

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

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

3. Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із 
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погодже-

ний та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної 
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру 
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та доку-
менти, необхідні для продажу земельної ділянки.

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

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

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (від-
повідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із 
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змі-
нами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних 
осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, крім осіб, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній орган дер-
жавної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів 
претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ 
(для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відпо-
відність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до вико-
навців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід 
роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, 
має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити 
претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік доку-
ментів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; 
згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення) 
для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору 
виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням 
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних 
днях. Рекомендаційний термін виконання робіт не повинен перевищувати 61 ка-
лендарний день.

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

Останній день подання конкурсної документації – 06.10.2016 до 17.15.
конкурс відбудеться 13.10.2016 о 10.00 за адресою: м. суми, вул. Хар-

ківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2, рв фдму по сумській області.
Місцезнаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сум-

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

ПіДСУмКИ
інформація 

рв фдму по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору 
виконавців робіт із землеустрою, що відбувся 07.09.2016

За результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, на якій розташований об’єкт групи А – єдиний 
майновий комплекс колишнього державного торговельного підприємства «Екс-
прес» (м. Чернігів, вул. І. Мазепи (Щорса), 44), переможцем визнано ПП «Аксіома» 
(м. Чернігів, просп. Миру, 53, оф. 550, 551).

Ціна об’єкта приватизації (без урахування ПДВ) – 48 700,00 грн (сорок вісім ти-
сяч сімсот гривень), у т. ч.: вартість об’єкта незавершеного будівництва – 10 700,00 
грн (десять тисяч сімсот гривень); вартість земельної ділянки – 38 000,00 грн (трид-
цять вісім тисяч гривень). ПДВ – 9 740,00 (дев’ять тисяч сімсот сорок гривень).

Початкова ціна об’єкта приватизації (з урахуванням Пдв) – 58 440,00 
грн (п’ятдесят вісім тисяч чотириста сорок гривень), у т. ч.: вартість об’єкта 
незавершеного будівництва – 12 840,00 грн (дванадцять тисяч вісімсот сорок 
гривень), вартість земельної ділянки – 45 600,00 грн (сорок п’ять тисяч шіст-
сот гривень).

Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ді-
лянкою державної власності, на якій він розташований:

1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його 
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановле-
ного цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту під-
писання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом 
із земельною ділянкою.

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

3. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природ-
ного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта.

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.

Грошові кошти в розмірі 5 844,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840, 

одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; 
банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172. 

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37180500900001, одержувач 
коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк одержу-
вача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.

У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
аукціон в електронній формі буде проведено 07 жовтня 2016 року філі-

єю «Львівський аукціонний центр» Пат дак «національна мережа аукціонних 
центрів» (електронна адреса: Filia.lac.nmac@ukr.net). Час початку аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 14.00. 

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 03 жовтня 2016 р. до 
18.00 включно.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку прове-
дення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, 
у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 
09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 
за № 1147/27592.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до за-
яви, подаються в електронному вигляді до Філії «Львівський аукціонний центр» 
ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» на електронну адресу: Filia.
lac.nmac@ukr.net.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Філії «Львівський аукціонний центр» (вул. Сахаро-
ва, 46а, м. Львів, 79012) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках 
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також 
докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в 
аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про 
включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в 
аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затверджено-

го наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).

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

Продовження рубрики на стор. 8

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

проДаж об’єктів групи е

Фонд державного майна України повідомляє, що аукціон з продажу держав-
ної частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю 
«оздоровчий комплекс – «Пролісок», що становить 31,07 % статутного капіталу 
товариства, оголошений у газеті «Відомості приватизації» від 27 липня 2016 року 
№ 60 (976), запланований на 06 вересня 2016 року, не відбувся у зв’язку з відсут-
ністю заяв від потенційних покупців.

Фонд державного майна України повідомляє, що аукціон з продажу держав-
ного пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товари-
ства «авіакомпанія «горлиця» у кількості 9 423 466 штук, що становить 35,69 % 
статутного капіталу товариства, оголошений у газеті «Відомості приватизації» від 
15 серпня 2016 року № 65 (981) та запланований на 06 вересня 2016 року, не від-
бувся у зв’язку з відсутністю заяв від потенційних покупців.

ПіДСУмКИ
інформація 

рв фдму по івано-франківській області про підсумки конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення  

незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 30.05.2016

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

Найменування/ПІБ 
суб’єкта оціночної 
діяльності – пере-

можця конкурсу

Вартість 
виконан-
ня робіт 

грн

Строк 
виконан-
ня робіт 

(дні)
1 Частина нежитлового приміщення площею 33,06 м2 на 

другому поверсі Педагогічного інституту, що обліковуєть-
ся на балансі Прикарпатського національного університету 
ім. Василя Стефаника, за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Степана Бандери, 1

ТОВ «Ека-Захід» 900,00 5

2 Приміщення площею 1,0 м2 першого поверху головного кор-
пусу коледжу електронних приладів ІФТУНГ, що обліковується 
на балансі Коледжу електронних приладів ІФТУНГ, за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 223

ФОП Тарнополь-
ський Анатолій 
Пилипович

850,00 4

інформація 
рв фдму по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 30.05.2016
Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-

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

частину даху адмінбудівлі лабораторного корпусу площею 48,0 м2, м. Львів, 
вул. Свєнціцького, 2; мета проведення оцінки – продовження договору оренди; 

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 4 р/
дні. Вартість робіт – 1 500,00 грн;

частину даху будівлі котельні площею 40,0 м2; м. Львів, вул. Любінська, 168; 
мета проведення оцінки – продовження договору оренди; суб’єкта оціночної ді-
яльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 4 р/дні. Вартість робіт – 
1 500,00 грн;

нежитлові приміщення, а саме: навчальні майстерні площею 99,7 м2, 172,9 м2, 
172,7 м2 на першому поверсі будівлі; Львівська обл., Дрогобицький р-н, смт Під-
буж, вул. Галицька, 106; мета проведення оцінки – укладення договору оренди; 
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 3 к/дні. 
Вартість робіт – 1 490,00 грн;

частину вбудованого нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на першому 
поверсі навчального корпусу № 7; Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Курбаса, 
2; мета проведення оцінки – укладення договору оренди; суб’єкта оціночної 
діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/дні. Вартість робіт – 
1 390,00 грн;

частину вбудованого нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на третьому 
поверсі навчального корпусу № 7; Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Курбаса, 
2; мета проведення оцінки – укладення договору оренди; суб’єкта оціночної 
діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2к/дні. Вартість робіт – 
1 390,00 грн;

частину вбудованого нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на першому 
поверсі навчального корпусу № 2; Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Т. Шевчен-
ка, 24; мета проведення оцінки – укладення договору оренди; суб’єкта оціночної 
діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2к/дні. Вартість робіт – 
1 390,00 грн;

вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 38,94 м2 на третьому 
поверсі адміністративної будівлі; м. Львів, вул. Городоцька, 222; мета проведення 
оцінки – укладення договору оренди; суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-
Світ». Термін виконання робіт – 2к/дні. Вартість робіт – 1 290,00 грн;

частину нежитлового приміщення загальною площею 17,7 м2 на першому повер-
сі спального корпусу; Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери 71; мета про-
ведення оцінки – укладення договору оренди; суб’єкта оціночної діяльності – ФОП 
Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 4 к/дні. Вартість робіт – 1 750,00 грн;

частини нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2 (4 частини по 
1,0 м2) на першому поверсі будівлі під літ. «Б-3» (новий аеровокзал); м. Львів, 
вул. Любінська, 168; мета проведення оцінки – укладення договору оренди; суб’єкта 
оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/дні. Вартість 
робіт – 1 290,00 грн;

нежитлові вбудовані приміщення № 45, 46 площею 37,3 м2 на першому поверсі; 
Львівська обл., м. Червоноград, вул. Стуса, 1; мета проведення оцінки – укладення 
договору оренди; суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін 
виконання робіт – 3 р/дні. Вартість робіт – 1 900,00 грн;

нежитлові приміщення площею 697,61 м2 у виробничому корпусі; м. Львів, 
вул. Городоцька, 222; мета проведення оцінки – укладення договору оренди; 
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2к/дні. 
Вартість робіт – 1 290,00 грн;

частину вбудованого нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на третьому по-
версі навчального корпусу № 7; Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Курбаса, 2; мета 
проведення оцінки – укладення договору оренди; суб’єкта оціночної діяльності – 
ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2к/дні. Вартість робіт – 1 390,00 грн.

інформація 
рв фдму по Хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 31.05.016

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для про-
ведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору орен-
ди – частини приміщення площею 2,0 м2 у пожежному депо з навчальним пунк-
том, що обліковується на балансі Аварійно-рятувального загону спеціального 
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вінницЬка обЛастЬ
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 28 – 7,0 м2, 

№ 33 – 49,3 м2, № 34 – 23,0 м2, загальною площею 79,3 м2 у приміщенні 
№ 1 будівлі їдальні (літ. а). Балансоутримувач: Вінницька філія Концерну «Військ-
торгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. О. Довженка 
(колишня Ленінградська/Острозького), 26/37. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника 
конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з 
оцінки – ТОВ «Потужні». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак-
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгостроко-
ві фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 3 приміщення. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 18.04.2015: 
відновна – 191 909,40 грн; залишкова – 117 725,39 грн. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 30.09.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 7 – 16,3 м2, 
№ 8 – 16,1 м2, № 10 – 16,4 м2, № 11 – 18,0 м2, № 12 – 16,4 м2 та частина 
№ 9 – 30,0 м2, загальною площею 113,2 м2 на 1-му поверсі виробничого 
корпусу (літ. а). Балансоутримувач: Виробнича філія «Вінницька картографіч-
на фабрика» ДП «Центр державного земельного кадастру». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19. Мета проведення незалеж-
ної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 
67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по 
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Газаров А. А. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, 
шт.: 5 – приміщень, 1 – частина приміщення. Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2016: віднов-
на – 22 948,00 грн; залишкова – 11 386,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про 
які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 30.09.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 2 площею 
54,2 м2, будівлі майстерні (літ. м). Балансоутримувач: Державний навчальний 
заклад «Немирівський професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
23800, Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Немирів, вул. Ліцейна (колишня 50 
років ВЛКСМ), 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: 
відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу 
(0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. За-
мовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПП 
«Приват-Авто «Тріумф». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак-
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.08.2016: 
відновна – 1 309,00 грн; залишкова – 1 008,00 грн. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 30.09.2016.

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

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

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складан-
ня, 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, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть за-
лучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до 
Положення формами.

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

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

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

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

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

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

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

воЛинсЬка обЛастЬ
інформація 

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

� 1. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі котельні площею 49,8 м2 та те-
плові мережі протяжністю 410 пог. м. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Торчинський професійний ліцей. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45612, 
Волинська обл., Луцький р-н, смт Торчин, вул. Незалежності, 55. Мета проведен-
ня оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної 
плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-
24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника 
конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (немате-
ріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, дов-
гострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, 
усього: 35,6369 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди 
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування 
земельної ділянки: смт Торчин, вул. Незалежності, 55. Цільове призначення зе-
мельної ділянки: для дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового досвіду 
ведення сільського господарства та ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування 
земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: станом на 
29.01.2016: 62,61 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016. 
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Волинь-Екотепло».

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина аудиторно-лабораторного корпусу № 2 
(приміщення № 343, 344, 345, 346, 347) площею 65,3 м2. Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: Східноєвропейський національний університет імені 
Л. Українки. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43021, Волинська обл., м. Луцьк, 
вул. Потапова, 9. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. 
Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Ба-
лансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів неза-
вершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір 
земельної ділянки, усього: 1,3105 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце 
розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Потапова, 9. Цільове призначення 
земельної ділянки: обслуговування адміністративних та житлових будівель. Право-
вий режим земельної ділянки: право постійного користування землею. Нормативна 
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.08.2016. Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Патріот Агро».

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення санаторію-профілакторію 
площею 214,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Східноєвро-
пейський національний університет імені Лесі Українки. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: 43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ярощука, 30. Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати 
для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. 
Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника 
конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нема-
теріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вар-
тість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, 
усього: 1,0038 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди 
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташуван-
ня земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Ярощука. Цільове призначення земельної ді-
лянки: обслуговування адміністративних та житлових будівель. Правовий режим 
земельної ділянки: право постійного користування землею. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про 
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.08.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Муравчук І. М.

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вузла поштового зв’язку 
маневич площею 29,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Волинська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44601, 
Волинська обл., смт Маневичі, вул. Незалежності, 11. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати 
для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 72-91-14. 
Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника 
конкурсу: orenda_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нема-
теріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної 
ділянки, усього: 0,2683 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом 
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце роз-
ташування земельної ділянки: смт Маневичі, вул. Незалежності, 11. Цільове при-
значення земельної ділянки: для обслуговування приміщення центру поштового 
зв’язку № 6, приміщення гаража, гаража (добудова). Правовий режим земельної 
ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про 
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.08.2016. Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ОВЕК». 

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

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

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

підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів кон-
курсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з ви-

конанням таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який 
не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; 
документів 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) 
(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); інфор-
мація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяль-
ність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремле-
них структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію 
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та 
інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претенден-
том, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про 
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях 
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до 
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.

Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо по-
казників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у першому кварта-
лі 2016 року» максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися 
конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта 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.

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

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

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

конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після опублікування цієї ін-
формації у рв фдму по волинській області за адресою: м. Луцьк, київський 
майдан, 9, каб. 801.

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

житомирсЬка обЛастЬ
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
�  Об’єкт оцінки № 1: частина нежитлового приміщення будівлі бос 

1/109-а (літ. а) площею 34,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Жито-
мир, просп. Миру, 22б. Балансоутримувач: Житомирська філія Концерну «Військ-
торгсервіс» (м. Житомир, просп. Миру, 22). Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Жито-
мирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Вілія Клуб».

� Об’єкт оцінки № 2: нежитлове приміщення площею 42,4 м2 навчально-
го кабінету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Перемоги, 71. 
Балансоутримувач: Житомирський професійний політехнічний ліцей (м. Житомир, 
вул. Старовільська, 9а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Дата оцінки: 31.08.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; 
платник робіт з оцінки – ФОП Величко І. А.

� Об’єкт оцінки № 3: частина нежитлового приміщення фойє площею 4,0 м2 
на 1-му поверсі навчального корпусу № 4. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Житомир, вул. І. Франка, 6. Балансоутримувач: Житомирський державний універ-
ситет ім. І. Франка (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40). Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2016. Замовник оцінки – РВ 
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Марчук В. В.

� Об’єкт оцінки № 4: частина нежитлового приміщення фойє площею 4,0 м2 
на 1-му поверсі навчального корпусу № 2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Житомир, вул. Пушкінська, 49. Балансоутримувач: Житомирський державний уні-
верситет ім. І. Франка (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40). Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2016. Замовник оцінки – РВ 
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Марчук В. В.

� Об’єкт оцінки № 5: частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2 
на 1-му поверсі навчального корпусу № 2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Житомир, вул. Пушкінська, 49. Балансоутримувач: Житомирський державний 
університет ім. І. Франка (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40). Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2016. Замовник 
оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПФ «Арза».

� Об’єкт оцінки № 6: частина будівлі магазину площею 64,7 м2. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Вільський шлях (Максютова), 269. Ба-
лансоутримувач: Державна організація «Комбінат «Рекорд» (м. Житомир, вул. Віль-
ський шлях (Максютова), 281). Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Дата оцінки: 31.08.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській 
області; платник робіт з оцінки – ФОП Шоханова О. М.

� Об’єкт оцінки № 7: частина нежитлового приміщення площею 8,0 м2 
на 1-му поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, майдан 
Соборний, 1. Балансоутримувач: Головне територіальне управління юстиції у Жи-
томирській області (м. Житомир, майдан Соборний, 1). Мета проведення незалеж-
ної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою 
укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ 
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Богданович В. В.

призначення ГУ ДСНСУ у Хмельницькій області, за адресою: м. Хмельницький, 
вул. Купріна, 48 визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 1 750,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 4 
календарних дні.

2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – 
приміщення другого поверху (конференц-зал з допоміжними приміщеннями та 
коридором) та підвал загальною площею 592,1 м2 в адміністративній будівлі, що 
обліковується на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій облас-
ті, за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36 визнано ПП «Експерт». 
Вартість виконання робіт з оцінки – 1 800,00 грн (без урахування ПДВ), строк ви-
конання робіт – 5 календарних днів.

3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору орен-
ди – частини приміщення загальною площею 5,5 м2 на першому поверсі адміні-
стративної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики 
у Хмельницькій області, за адресою: Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Л. Укра-
їнки, 154 визнано ПП «Агентство нерухомого майна «Гудвіл». Вартість виконання 
робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 
календарних днів.

4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта приватизації з метою продажу на аукціоні – бу-
дівлі громадської вбиральні площею 25,1 м2, що обліковується на балансі ТОВ 
«Хмельницьктранс», за адресою: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, 
вул. Князів Коріатовичів, 19 визнано ПП «Консалтінг Сервіс». Вартість виконан-
ня робіт з оцінки – 2 450,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 7 
календарних днів.

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

об’єктів державної власності, що відбувся 08.06.2016
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Коваленко Тетяну Іллівну щодо визначення 

вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення площею 92,8 м2 
у приміщенні № 107 будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Вінницької філії Кон-
церну «Військторгсервіс», за адресою: м. Вінниця, 1-й провулок Київський, 62, з 
метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних 
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 490,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо ви-
значення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 1 – 
№ 26) загальною площею 353,8 м2 у приміщенні № 57 будівлі, що перебуває 
на балансі Вінницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: 21100, 
м. Вінниця, вул. Карла Маркса, 14а з метою укладення договору оренди. Строк 
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцін-
ки – 1 615,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо 
визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого при-
міщення вестибуля (№ 1) площею 6,0 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу 
(літ. А), що перебуває на балансі Барського коледжу транспорту та будівництва 
Національного транспортного університету, за адресою: 23000, Вінницька обл., 
Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 7/32, з метою продовження дії дого-
вору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання 
послуг з оцінки – 1 815,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення 
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 
20,5 м2 на першому поверсі 3-поверхового адміністративного приміщення (літ. 
А), що перебувають на балансі Державної фіскальної служби України та в опе-
ративному користуванні Калинівської об’єднаної державної податкової інспекції 
Головного управління ДФС у Вінницькій області, за адресою: 22100, Вінницька 
обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. П. Орлика, 19 з метою укладення догово-
ру оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання 
послуг з оцінки – 1 810,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Реверу Олену Анатоліївну щодо визна-
чення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщення (№ 4 – № 5) 
загальною площею 29,9 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу (літ. А), що пере-
бувають на балансі Барського коледжу транспорту та будівництва Національного 
транспортного університету, за адресою: 23000, Вінницька обл., Барський р-н, 
м. Бар, вул. Героїв Майдану, 7/32 з метою продовження дії договору оренди. 
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з 
оцінки – 1 870,00 грн.

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

незалежної оцінки державного майна, що відбувся 31.05.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки майна:
частини приміщення лікарні з поліклінікою (літ. А-5) площею 78,8 м2 за адре-

сою: 43001, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Чернишевського, 114б визнано ТзОВ 
«Атлант» ЛТД; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди; вартість робіт з оцін-
ки – 1 350,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 2 календарних дні;

частини будівлі агрохімлабораторії площею 424,3 м2 за адресою: 43000, Во-
линська обл., м. Луцьк, вул. Мамсурова, 8 визнано ФОП Малащицька О. Г; мета 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної 
плати з метою укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки –1 300,00 грн 
та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;

вагону-будинку модульного типу (літ. М-1) загальною площею 12,9 м2 
за адресою: 44110, Волинська обл., Ратнівський р-н, Млинівська с/р, автодоро-
га Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на Бухарест), 1 км+113 
м визнано ФОП Малащицька О. Г.; мета оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди; вартість робіт з оцінки – 1 100,00 грн та строк виконання робіт з оцін-
ки – 5 календарних днів;

частини адміністративної будівлі «А-9» площею 25,5 м2 за адресою: 43025, 
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12 визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної 
плати з метою продовження терміну дії договору оренди; вартість робіт з оцінки – 
800,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;

частини адміністративної будівлі «А-9» площею 175,2 м2 за адресою: 43025, 
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12 визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної 
плати з метою укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 800,00 грн та 
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.

інформація 
рв фдму по дніпропетровській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 02.06.2015

1. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у кількості 76 од. (обладнання, 
рухоме майно). Балансоутримувач: ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний ком-
бінат». Мета оцінки – відшкодування збитків, нанесених державі за незбереження 
державного майна. Переможець – ДВНЗ ПДАБтаА. Вартість роботи – 7 600,00 грн, 
строк виконання (у календарних днях) – 14.

2. Назва об’єкта: об’єкт державної власності «Котельня», інв. № 1000527. Ба-
лансоутримувач: ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат». Мета оцінки – 
відшкодування збитків, нанесених державі за незбереження державного майна. 
Переможець – ДВНЗ ПДАБтаА. Вартість роботи – 6 000,00 грн, строк виконання 
(у календарних днях) – 14.

3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 97,1 м2. Балансо-
утримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна,4. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість роботи – 1 260,00 грн, строк 
виконання (у календарних днях) – 4.

інформація 
рв фдму по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 02.06.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності перемож-

цями визнано:
1. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта 

оренди – вбудованого нежитлового приміщення гаражного боксу № 2 у будівлі (літ. 
Е-1) загальною площею 125,8 м2. Балансоутримувач майна: Державний навчальний 
заклад «Мелітопольський професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
72316, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Лютнева, 194. Вартість виконання ро-
біт з оцінки – 3 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від 
дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;

2. ТОВ «Майно та право» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – нежит-
лових приміщень № 2, 7, 8, 9 та частини приміщень спільного користування № 1, 3, 
4 площею 7,35 м2 першого поверху гуртожитку (літ. А-9). Балансоутримувач майна: 
Державний навчальний заклад Дніпрорудненський професійний ліцей. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів 15. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 1 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів 
від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;

3. ФОП Жуган В. С. на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – нежитло-
вого приміщення № 1 першого поверху двоповерхової будівлі (літ. Г) загальною 
площею 40,3 м2. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний 
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Ля-Сейнська, 59. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 900,00 грн, строк ви-
конання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору на про-
ведення оцінки об’єкта оренди;

4. Приватне підприємство «Оціночна фірма «Аналітик» на виконання робіт з 
оцінки об’єкта оренди – нежитлового приміщення № 48 площею 19,1 м2 першого 
поверху будівлі (літ. А-4). Балансоутримувач майна: Таврійський державний аг-
ротехнологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., 
м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 20. Вартість виконання робіт з оцінки – 
3 100,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання 
договору на проведення оцінки об’єкта оренди.

5. ФОП Перевай В. С. на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – парового 
котла ДЕ 25-14 ГМ, інв. № 41100017, реєстраційний номер 222226.167.ААБАВЖ748, 
що не увійшов до статутного капіталу в процесі приватизації ПАТ «Запорізький 
абразивний комбінат». Балансоутримувач майна: ПАТ «Запорізький абразивний 
комбінат». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради 
(Димитрова), 44. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 100,00 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення 
оцінки об’єкта оренди.

інформація 
рв фдму по одеській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 19.04.2016
Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області, керуючись вимогами пункту 

10 розділу V (Порядок проведення конкурсу), пунктів 1, 2 розділу VІ (Інформація 
про результати конкурсу) Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, рішенням комісії з від-
бору суб’єктів оціночної діяльності (протокол засідання від 02.06.2016) інформує 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, оголошеного на 
19.04.2016.

ТОВ «Консалтингова компанія «Бюро оцінки Стефанович», керівник – Стефа-
нович І. О. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно загальною площею 51 164,68 м2, 
найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного 
підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одесько-
го морського порту), місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна пл., 1, 
мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 48 000,00 грн, 5  кален-
дарних днів.
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� Об’єкт оцінки № 8: частина приміщення підвалу площею 56,84 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, 
вул. Шевченка, 38. Балансоутримувач: Новоград-Волинський промислово-
економічний технікум (Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шев-
ченка, 38). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 
31.08.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт 
з оцінки – ФОП Зубрицький Ю. В.

� Об’єкт оцінки № 9: приміщення в одноповерховій будівлі їдальні пло-
щею 16,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Баранівка, 
вул. Дзержинського, 77. Балансоутримувач: Баранівський професійний ліцей (Жи-
томирська обл., м. Баранівка, вул. Дзержинського, 77). Мета проведення незалеж-
ної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою 
продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2016. Замовник оцінки – РВ 
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Майструк Н. М.

� Об’єкт оцінки № 10: нежитлові приміщення площею 44,4 м2 на 1-му по-
версі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростень, 
вул. Коротуна, 1. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Житомир-
ській області (м. Житомир, вул. Я. Гамарника, 6а). Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Дата оцінки: 31.08.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ 
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Форостенко Н. В.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповід-
но до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердже-
ного наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

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

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

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 максимальна ціна 
послуг з оцінки майна, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання 
переможця при оцінці об’єкта нерухомого майна, зокрема декількох об’єктів не-
рухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, 
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних 
пристроїв), становить 1 725,40 грн, окремо розташованої будівлі – 1 849,90 грн, 
комплексу будівель та споруд – 3 200,00 грн.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожно-

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

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

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: адміністративне приміщення площею 179,6 м2 (роз-

міщення офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Гоголя, 126/1, м. Миргород, 
Полтавська обл. Балансоутримувач: Державна фінансова інспекція в Полтавській 
області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору 
оренди. Запланована дата оцінки: 30.09.2016. Строк виконання робіт: 5 кален-
дарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). 
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ 
«Торговий дім «Бізарт».

� 2. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 71,2 м2 
(розміщення кав’ярні). Місцезнаходження об’єкта: вул. Монастирська, 7, м. Пол-
тава. Балансоутримувач: Полтавський національний педагогічний університет ім. 
В. Г. Короленка. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення 
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 ро-
біт: ФОП Смолінська Ю. О.

� 3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 22,9 м2 
(торговельний об’єкт з продажу непродовольчих товарів). Місцезнаходження 
об’єкта: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 120, смт Машівка, Полтавська обл. Ба-
лансоутримувач: ПД УДППЗ «Укрпошта». 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: ФОП Приходько М. Д.

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

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

Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті 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 ви-
значений в інформації про проведення конкурсів. В своїх конкурсних пропозиціях пре-
тендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ.

За результатами аналізу звітності, проведеною ФДМУ, регіональне відділен-
ня 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 (кім. 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 перебуває за адресою: вул. небесної сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Пол-
тава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. телефон для довідок (05322) 2-89-58.

рівненсЬка обЛастЬ
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень першого поверху врП площею 

171,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Українська геоло-
гічна компанія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Курчатова, 11. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу 
(0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник 
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). 
Платник робіт з оцінки: ФОП Шушкевич О. М. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за гру-
пами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація від-
сутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призна-
чення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: 
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація 
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина операторської (частина металевого 
вагончика) площею 6,365 м2 та частина асфальтного замощення площею 
189,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дубенська виховна 
колонія управління Державної пенітенціарної служби України в Рівненській області. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Садова, 7. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника кон-
курсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника кон-
курсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. 
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Тайм-газ». Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окре-
мо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: ін-
формація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. 
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим 
земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ді-

лянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення цокольного поверху навчального 
корпусу № 1 площею 75,89 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Національний університет водного господарства та природокористування. Місцез-
находження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Соборна, 11. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-
75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. 
Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт 
з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). 
Платник робіт з оцінки: ФОП Цимбалюк В. В. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвести-
цій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за 
групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: ін-
формація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. 
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим 
земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ді-
лянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення радивилів-
ського цос цПЗ № 2 площею 18,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Рівненська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Рівненська обл., м. Радивилів, вул. О. Невського,1. Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ 
оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80. Електронна 
адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ 
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт 
з оцінки: ФОП Гудима Р. А. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні 
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних за-
собів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація від-
сутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призна-
чення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: 
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація 
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

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

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

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

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

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

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

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

конкурс відбудеться 7 жовтня 2016 року о 9.00 в рв фдму по рівненській 
області за адресою: 33028, м. рівне, вул. 16 Липня, 77.

Документи на участь у конкурсі приймаються 03.10.2016 (включно) до 17.00 
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок: 26-79-91.

ХерсонсЬка обЛастЬ, арк  
та м. севастоПоЛЬ

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

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

� 1. нежитлова будівля загальною площею 266,1 м2, що перебуває на ба-
лансі 13 ДПРЧ ГУ ДСНС у Херсонській області, за адресою: Херсонська обл., м. Нова 
Каховка, просп. Перемоги, 1б. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та 
м. Севастополі. Платник: ФОП Клімов Микола Миколайович. Мета проведення не-
залежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при 
укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.09.2016.

� 2. вбудоване нежитлове приміщення площею 19,4 м2 в адміністра-
тивній будівлі пропускного пункту, що перебуває на балансі Скадовської філії 
Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», за адресою: 
Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Пролетарська, 2. Замовник: РВ ФДМУ в Хер-
сонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «Сайрус – Груп». Мета про-
ведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.09.2016.

� 3. Пансіонат, який складається зі спального корпусу (літ. а) площею 
252,8 м2; складу (літ. б) площею 9,9 м2; кухні (літ. в) площею 15,6 м2; душу 
(літ. г) площею 3,6 м2; вбиральні (літ. д) площею 11,7 м2; сторожки (літ. 
е) площею 15,5 м2 за адресою: Херсонська обл., Генічеський р-н, с. Генічеська 
Гірка, вул. Набережна, 55. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. 
Севастополі. Платник: ФОП Тихова Дар’я Олександрівна. Мета проведення неза-
лежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при 
продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.09.2016.

� 4. Об’єкт: автомобіль ваЗ 21053, реєстраційцний номер вт 6123 ас, 
2003 року випуску, що перебуває на балансі Відділу Держгеокадастру у Цю-
рупинському районі Херсонської області. Замовник: Відділ Держгеокадастру у 
Цюрупинському районі Херсонської області. Платник: Відділ Держгеокадастру у 
Цюрупинському районі Херсонської області. Мета проведення незалежної оцінки – 
визначення ринкової вартості для відчуження в порядку, встановленому чинним 
законодавством. Запланована дата оцінки: 30.09.2016.

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

З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення кон-
курсів, максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів нерухомого майна, яку 
може бути запропоновано учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, становить: 
приміщень, дахів, нерухомого майна для встановлення передавальних пристроїв, 
автотранспортних засобів – не більше ніж 1 725,40 грн, окремо розташованих бу-
дівель, гідротехнічних споруд – не більше ніж 1 849,90 грн, комплексу будівель та 
споруд – не більше ніж 3 200,00 грн.

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

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встанов-
леною формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 
11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника суб’єкта оціночної 
діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною та-
ємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претен-
дента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки; калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних 
днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних 
в окремому конверті (не більше 5 днів для об’єктів оренди); документи щодо прак-
тичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо 
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку 
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).

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

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

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

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

ЧернівецЬка обЛастЬ
інформація 

рв фдму по Чернівецькій області про об’єкт оцінки
� Назва об’єкта оцінки: частина даху адмінбудівлі (літ. а) площею 32,8 м2. 

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління ДСНС України у Чер-
нівецькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Комарова, 1а. 
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 
55-44-84. Телефакс замовника конкурсу: (0372) 55-44-26. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 

суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого 
оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові ін-
вестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами): 39 053,46 грн станом на 31.07.2016. Кількість земельних ділянок (зазна-
чається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних 
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 
0,3522 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Комарова, 1а. 
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування будівель громадського 
призначення. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 2 423 911,00 грн. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.

Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна ви-
ступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.

Платником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна висту-
патиме юридична особа – ПрАТ «Київстар».

Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного об’єкта 
оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору 
про надання послуг з оцінки.

Максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною 
комісією під час обрання переможця, – 1 725,40 грн.

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

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

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 в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та до-
датках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єкта оціночної діяль-
ності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені 
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до По-
ложення формами.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є інженерні споруди, передавальні при-
строї та конструктивні частини будівель, що призначені для їх розміщення.

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

конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інфор-
мації про оголошення конкурсу о 10.00 у рв фдму по Чернівецькій облас-
ті за адресою: м. Чернівці, вул. Л. кобилиці, 21а. телефон для довідок: 
(0372) 55-44-84.

ЧернігівсЬка обЛастЬ
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 

9,28 м2 службового блоку у міжнародному пункті пропуску для автомобіль-
ного сполучення «нові яриловичі». Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Державна фіскальна служба та перебуває в оперативному управлінні (ко-
ристуванні) Чернігівської митниці ДФС. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чер-
нігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Скиток, вул. Лісна, 54. Платник робіт з оцінки – 
Чернігівська обласна дирекція АБ «Укргазбанк».

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 
6,1 м2 комплексу маПП «грем’яч». 1а, розташованого у міжнародному 
пункті пропуску для автомобільного сполучення «грем’яч». Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба та перебуває в 
оперативному управлінні (користуванні) Чернігівської митниці ДФС. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Грем’яч, 
вул. Набережна, 61. Платник робіт з оцінки – Чернігівська обласна дирекція АБ 
«Укргазбанк». Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, 
м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Теле-
факс замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу: 
ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості 
для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016. 
Максимальна вартість послуг – 1 725,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які 
містять державну таємницю: ні.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України 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.

м. київ
інформація 

рв фдму по м. києву про оголошення конкурсів з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  

до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни про-

дажу) для здійснення приватизації об’єктів групи А, що перебувають у комунальній 
власності територіальної громади м. Києва, шляхом продажу на аукціонах. За-
мовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт з оцінки: потенційний 
переможець аукціону.

� 1. Об’єкт оцінки: нежилі приміщення загальною площею 76,4 м2 за адре-
сою: м. Київ, вул. Салютна, 4а, літ. «А», що перебувають на балансі Комунального під-
приємства «Керуюча дирекція Шевченківського району м. Києва». Наявність об’єктів, 
що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.09.2016.

� 2. Об’єкт оцінки: нежилий будинок загальною площею 390,8 м2 за адре-
сою: м. Київ, вул. Краснокутська, 3, літ. «А», що перебуває на балансі Комунального 
підприємства «Спецжитлофонд». Наявність об’єктів, що містять державну таємни-
цю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.09.2016.

� 3. Об’єкт оцінки: нежилий будинок загальною площею 551,2 м2 за адре-
сою: м. Київ, пров. Шишкінський, 7 – 9, літ. «Б», що перебуває на балансі Комуналь-
ного підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевчен-
ківського району м. Києва». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. 
Орієнтовна дата оцінки: 30.09.2016.

конкурси відбудуться 28 вересня 2016 року об 11.00 в рв фдму по м. ки-
єву за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.

Документи приймаються до 12.30 22 вересня 2016 року за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-36.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, який відбудеться 28 вересня 2016 року».

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

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

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

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті 
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

Продовження рубрики на стор. 6
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Продовження таблиці

оГоЛоШеннЯ Про нАмір ПереДАТИ ДерЖАВне мАЙно В оренДУ

 департамент орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а

воЛинсЬка обЛастЬ
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн.

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державна фіскальна 
служба України

39292197, Державна фіскальна служба України, 04655, м. Київ-53, 
Львівська пл., 8, тел. (044) 272-51-59

Частина нежитлового приміщення, службово-виробничої бу-
дівлі (приміщення №1-36, частина приміщення №1-7) 

39292197.12. РЕЦВТТ001 44332, Волинська обл., Любомльський р-н, 
с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41

16,5 121 524,0 2 роки 364 дні Для надання банківських послуг

2 Державна фіскальна 
служба України

39292197, Державна фіскальна служба України, 04655, м. Київ-53, 
Львівська пл., 8, тел. (044) 272-51-59

Частина приміщення споруди, вагону-будинку модульного 
типу Б-1 

39292197.12.ЖРИВБВp004 44110, Волинська обл., Ратнівський р-н,
с/р Млинівська

8,9 37 151,00 2 роки 364 дні Для надання банківських послуг

3 Державна фіскальна 
служба України

39292197, Державна фіскальна служба України, 04655, м. Київ-53, 
Львівська пл., 8, (044) 272-51-59

Частина асфальтобетонного покриття 39472698.3. АААККГ714 44731, Волинська обл., Володимир-Волин ський 
р-н, м. Устилуг, вул. Левінцова, 58

18,0 5 300,00 2 роки 364 дні Розміщення блок-модуля 
для надання банківських послуг

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, волинська обл., м. Луцьк, київський майдан, 9, кімн. 807, 808, рв фдму по волинській 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».

дніПроПетровсЬка обЛастЬ
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу управ-
ління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державне космічне 
агентство України

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

Частина даху РМЙЙМК 246 м. Дніпропетровськ, вул. Кри-
ворізька, 1

3,1 14 218,00 1 рік Розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з 
рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телеко-
мунікацій, які надають послуги з доступу до мережі Інтернет

2 Державне космічне 
агентство України

14313369, ДП ВО «Павлоградський хімічний завод», м. Павлоград, 
вул. Заводська, 44, 1 тел. (0563) 21-25-42

Нежитлові вбудовані приміщення АААЖБВ162 м. Павлоград, вул. Сташко-
ва, 12В

46,0 150 189,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих про-
варів, крім товарів підакцизної групи

3 Міністерство освіти і 
науки України

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

Нежитлове вбудоване приміщення;  
частина замощення

Інформація відсутня м. Дніпропетровськ, вул. Ба-
умана, 2

32,4;
11,0

239 977,00 1 рік Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакциз-
ної групи

4 Міністерство освіти і 
науки України

2664504680, Павлоградський технікум ДВНЗ Національного гірничо-
го університету, м. Павлоград, вул. Радянська, 63

Частина нежитлового вбудованого приміщення Інформація відсутня м. Павлоград, вул. Радян-
ська, 63

10,5 64 246,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів 
без товарів підакцизної групи

5 Державне космічне 
агентство України

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

Сарай;
майданчик

РМЙЙМК 1413 м. Дніпропетровськ, вул. Кри-
ворізька, 16а

60,0;
9,5

59 947,00;
18 222,00

1 рік Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих то-
варів (ритуальних виробів)

6 Міністерство інфра-
структури України

25771603, Дніпропетровська дирекція УДППЗ «Укрпошта», м. Дні-
пропетровськ, вул. Привокзальна, 11, тел. (056) 770-32-20

Нежитлове вбудоване приміщення 21560045.400.АААЖЕЛ953  Дніпропетровська обл., м. Під-
городне, вул. Шосейна, 48

21,3 68 457,00 1 рік Розміщення магазину-складу

7 Міністерство інфра-
структури України

25533424, ДП Обслуговування повітряного руху України, м. Дніпро-
петровськ, Аеропорт ЦА, тел. (056) 375-80-14

Частина каналу кабельної каналізації Інформація відсутня м. Дніпропетровськ, Готель 
«Аерофлот», вул. Аеропортів-
ська- вул. Яснополянська

3 992,6 5 484,00 2 роки 364 дні Розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з 
рухомого зв’язку, оператора та провайдера телекомунікацій, який 
надає послуги доступу до мережі Інтернет

8 Національна поліція 
України

Управління поліції охорони в Дніпропетровській області, м. Дніпро-
петровськ, вул. Короленка, 4, тел. (056) 744-30-07

Нежитлове вбудоване приміщення 40109168.1.ЖЖАИКУ355 смт Василівка, вул. Соборна 
(Леніна), 247 

45,7 57 395,00 2 роки 364 дні Розміщення магазину-складу

9 Міністерство освіти і 
науки України 

03062993, ДПТНЗ «Дніпропетровський центр професійної освіти», 
м. Дніпропетровськ, вул. Верещагіна, 103, тел. (056) 724-15-01

Нежитлові вбудовані приміщення 03062993.1.ЯЖЧЯЮС010 м. Дніпропетровськ, вул. Харь-
ківська, 3

147,6 1 228 781,00 2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове об-
слуговування населення (перукарня) 

10 Державна пенітетен-
ціарна служба України

08562973, Софіївська виправна колонія управління Державної пе-
нітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№ 45), 
с. Макорти, вул. Центральна, тел. (05650) 2-64-79

Частина нежитлового приміщення Інформація відсутня с. Макорти, вул. Центральна, 2,0 1 842,00 2 роки 11 місяців Розміщення банкомата 

11 Державне космічне 
агентство України

14313369, ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова», м. Дніпропетровськ, 
вул. Криворізька, 1, тел. (0562) 39-68-87

Частина даху РМЙЙМК 019 м. Дніпропетровськ, вул. Кри-
ворізька, 1 

21,3 298 719,00 1 рік Розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з 
рухомого зв’язку, оператора та провайдера телекомунікацій, який 
надає послуги доступу до мережі Інтернет

12 Міністерство освіти і 
науки України 

02070737, Дніпродзержинський державний технічний університет, 
м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпробудівська, 2, тел. (0569) 50-65-11

Ігрове поле з трав’яним покриттям та нежитлові 
приміщення павільйону спортивного комплексу

02070737.1.ВГАБЖН046 
та 02070737.1.ВГАБЖН047

м. Дніпродзержинськ, вул. Дні-
пробудівська, 2

7 966,0; 
67,2

452 714,00 2 роки 364 дні Розміщення громадської організації на площі, що не використову-
ється для провадження підприємницької діяльності (погодинно) 

13 Міністерство освіти і 
науки України 

193447, Дніпродзержинський металургійний колледж, м. Дніпро-
дзержинськ, просп. Аношкіна, 86, тел. (05692) 3-07-12

Нежитлові вбудовані приміщення Інформація відсутня м. Дніпродзержинськ, просп. 
Аношкіна, 86

169,5 319 877,00 2 роки 364 дні Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної 
групи 

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. дніпропетровськ, вул. центральна, 6, рв фдму по дніпропетровській області. Заяви 
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди від-
повідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

житомирсЬка обЛастЬ
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління 

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

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

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державна казначейська 
служба України

3760205, Управління державної казначейської служби України у Андрушівському районі Жи-
томирської області, м. Андрушівка, вул. Зозулінського, 7, тел. 2-21-30

Частина складської будівлі (літ. А-1) 37260205.1.АААГБГ703 м. Андрушівка, вул. Зозулін-
ського, 7

21,84 33 224,00 10 років Ветеринарна аптека

2 Міністерство оборони 
України

35212338, Житомирська філія концерну «Військторгсервіс», 10004, м. Житомир, просп. 
Миру, 22б тел. 41-69-61

Частина нежитлового приміщення на 1-му 
поверсі будівлі БОС 1/109-а (літ. А)

33689922.31.ААААЕВ314 м. Житомир, просп. Миру, 22б 74,4 229 230,00 2 роки 364 дні Розміщення кафе, що не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. житомир, вул. 1 травня, 20, рв фдму по житомирській області. Заяви подаються 
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до 
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЗакарПатсЬка обЛастЬ
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державна фіскальна 
служба України

39292197, Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні) Закарпатської митниці 
ДФС (39515893), м. Ужгород, вул. Собранецька, 20, тел./факс 61-22-07

Бокс поглибленого огляду (літ. О) 
на митному посту «Ужгород»

39292197.18.АААЖГВ287 Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Собранецька, 224

195,8 1 233 037,00 10 років Розміщення та експлуатація магазину 
безмитної торгівлі

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: м. ужгород, вул. собранецька, 60, рв фдму по Закарпатській області. 
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди від-
повідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЗаПоріЗЬка обЛастЬ
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

1 РВ ФДМУ по За-
порізькій області

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

Нежитлове приміщення № 3 одноповер-
хової будівлі (літ. А)

38025346.1.ААББЕЖ893 м. Запоріжжя, 
вул. Перемоги, 62

64,7 219 500,0 2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта з продажу 
непродовольчих товарів 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 та супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголо-
сить 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’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, кон-

тактний телефон)

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 РВ ФДМУ 
по Івано-Фран-
ків ській області

Балансоутримувач ліквідований Гідротехнічні споруди 2-х ставів, які не включені до статутного капіталу ВАТ 
«Задубрівці», у т. ч.: гідротехнічні споруди ставу № 1 загальною площею 
4,7013 га; гідротехнічні споруди ставу № 3 загальною площею 2,1085 га

2985421152.1.ААБББК164 Івано-Франківська 
обл., Снятинський 
р-н, с. Задубрівці

6,8098 га 71 200,00 2 роки 11 місяців Розведення риби

2 Державна служ-
ба статистики 
України

02360599, Головне управління статистики в Івано-
Франківській області, 76000, м. Івано-Франківськ, 
вул. Василіянок, 6, тел. (0342) 79-20-77

Приміщення адмінбудівлі 02360599.1.АААДЕЕ963 Івано-Франківська 
обл., м. Коломия, 
вул. Шевченка, 23

61,3 462 079,00  
станом на 30.04.2016

2 роки 11 місяців Розміщення магазину з продажу продовольчих товарів, крім товарів під-
акцизної групи (21,52 м2); розміщення магазину з продажу непродовольчих 
товарів, алкогольних та тютюнових виробів (20,0 м2); розміщення буфету, що 
не здійснює продаж товарів підакцизної групи (19,78 м2)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів 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 один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди об’єкта відповідно до вимог абз.3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду держав-
ного та комунального майна».

ЛЬвівсЬка обЛастЬ
огоЛоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за 
незалежною оцін-

кою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Державна фіскальна служ-
ба України

39420875, Державна фіскальна служба України (користувач Львівська митниця 
ДФС), 79000, м. Львів, вул. Костюшка, 1, тел.: (032) 258-99-18, 258-99-58

Нежитлові приміщення на першому поверсі будівлі автовокзалу міжнарод-
ного автомобільного пункту пропуску «Шегині»

39292197.14.АААГБГ444 Львівська обл., Мос-
тиський р-н, смт Шегині, 
вул. Дружби, 201

14,0 110 000,00  
станом на 31.07.2016

2 роки  
11 місяців

Розміщення фінансової установи (структур-
ного підрозділу банку)

2 Державна фіскальна служ-
ба України

39420875, Державна фіскальна служба України (користувач Львівська митниця 
ДФС), 79000, м. Львів, вул. Костюшка, 1, тел.: (032) 258-99-18, 258-99-58

Нежитлові приміщення, а саме: частина приміщення 213 та приміщення 
214 на першому поверсі та приміщення 116 на цокольному поверсі будівлі 
автовокзалу міжнародного автомобільного пункту пропуску «Краковець»

39292197.14.ААААЖЖ993 Львівська обл., Яворівський 
р-н, смт Краковець, вул.
Вербицького, 54

41,2 318 000,00  
станом на 31.07.2016

2 роки  
11 місяців

Розміщення фінансової установи (структур-
ного підрозділу банку)

3 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

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

Нежитлові приміщення на першому поверсі одноповерхової будівлі 
літ. «А-1»

– м. Львів, вул. Криво-
носа, 4а

32,8 155 571,00  
станом на 31.05.2016

2 роки  
11 місяців

Розміщення поліграфічного виробництва

4 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

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

Нежитлові приміщення (№ 54, 55, 57, 58, 58а) на першому поверсі 2-4 
поверхової будівлі

– м. Львів, вул. Винни-
ченка, 30

59,3 941 103,0  
станом на 31.05.2016

2 роки  
11 місяців

Розміщення громадської організації на 
площі, що не використовується для прова-
дження підприємницької діяльності

5 Міністерство освіти і науки 
України

02071010, Національний університет «Львівська політехніка», 79013, 
м. Львів, вул. С. Бандери,12, тел. (38032) 237-49-93

Частина вбудованого нежитлового приміщення на першому поверсі  
(вестибуль) навчального корпусу № 2 

02071010.5.ЦЛЯЮСЕ042 м. Львів, вул. Карпін-
ського, 6

2,0 31 400,00  
станом на 31.07.2016

2 роки  
11 місяців

Розміщення банкомата

6 Міністерство інфраструкту-
ри України

33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького, 
79000, м. Львів, аеропорт ЦА, тел. 229-82-16

Нежитлове приміщення, яке розташоване на першому поверсі будівлі 
під літ. «Б-3» новий аеровокзал

33073442.1.БИКУГЧ487 м. Львів, вул. Любін-
ська, 168

4,0 110 928,00
станом на 31.03.2016

1 рік Розміщення каси з продажу авіаквитків 
(інше використання)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. січових стрільців, 3, рв фдму по Львівській області. Заяви подаються 
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до 
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».



6

14 вересня 2016 року № 74 (990)

фдму – 25 років

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

оГоЛоШеннЯ Про ПроВеДеннЯ КонКУрСіВ нА ПрАВо оренДИ мАЙнА

інформАЦіЯ реГіонАЛЬнИХ ВіДДіЛенЬ фДмУ

ХерсонсЬка обЛастЬ,  
арк та м. севастоПоЛЬ

інформація 
рв фдму в Херсонській області, автономній республіці крим  

та м. севастополі про проведення конкурсу на право  
оренди нерухомого державного майна

� Назва об’єкта та місцезнаходження: шість гаражів загальною площею 
121,8 м2, що перебувають на балансі Державної фіскальної служби України, 
за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 92а.

Орган управління: Державна фіскальна служба України.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою станом на 31.05.2016 стано-

вить 319 907,00 грн (триста дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот сім гривень 00 копійок) 
без урахування ПДВ.

Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за викорис-

тання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий 
місяць розрахунку – травень 2016 року – 3 998,84 грн (три тисячі дев’ятсот 
дев’яносто вісім гривень 84 коп.) без урахування Пдв.

2. Мета оренди – використання за призначенням.
3. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа 

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

мірі орендної плати за один місяць оренди. Для розрахунку суми цього завдатку 
використовується розмір орендної плати за базовий місяць оренди з урахуванням 
результатів конкурсу. Завдаток сплачується на відповідні рахунки до державного 
бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні 50% до 50% протягом місяця з 
моменту укладення договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в 
рахунок платежу за останні місяці оренди.

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

6. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його по-
шкодженню і псуванню, утримування майна в порядку, передбаченому санітар-

ними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримування орендованого 
майна в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з 
урахуванням нормального фізичного зносу, здійснення заходів протипожеж-
ної безпеки.

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

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

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

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

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

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

13. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців з подальшою пролонгаці-
єю, згідно з чинним законодавством України за умови виконання орендарем всіх 
обов’язків згідно з договором оренди.

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

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

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

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

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

конкурс відбудеться в рв фдму в Херсонській області, арк та м. се-
вастополі за адресою: м. Херсон, просп. ушакова, 47 о 14.00 через 27 
календарних днів після опублікування цієї інформації в газеті «відомості 
приватизації».

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

Документи приймаються за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 з по-
неділка по четвер з 8.00 до 16.000, у п’ятницю з 8.00 до 14.45, у передсвяткові 
дні – з 8.00 до 15.00.

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

Конкурсні документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються 
до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію 
вхідної кореспонденції, у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки 
претендента. Зазначені документи повинні бути прошитими (прошнурованими), 
пронумерованими, скріпленими підписом та печаткою претендента. Додаткову 
інформацію можна отримати за тел. (0552) 26-22-18.

ПіДСУмКИ
інформація 

рв фдму по Полтавській області про підсумки конкурсу  
на право оренди нерухомого державного майна

За результатами проведення засідання конкурсної комісії на право оренди дер-
жавного майна прийнято рішення укласти договір оренди нерухомого державного 
майна – нежитлового приміщення площею 899,5 м2 за адресою: вул. Монастирська, 
6, м Полтава, що обліковується на балансі Національної академії статистики, облі-
ку та аудиту, з Вищим навчальним закладом «Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна».

одесЬка обЛастЬ
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

1 Міністерство інфра-
структури України

38959413, Філія «Украінтеравтосервіс-Одеса» Українське державне підприємство по обслуговуванню іно-
земних та вітчизняних автотранспортних засобів «УКРІНТЕРАВТОСЕРВІС», 65003, м. Одеса, вул. Одарія, 2 

Нежитлові приміщення 
будівлі «Склад запчастин» 

21536845.69.ЮКДПНК182 м. Одеса, вул. Одарія, 2 130,6 295 850,00 1 рік Розміщення склад-
ських приміщень

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: 65012, м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, рв фдму по одеській 
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».

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 оцін-
кою без ПДВ, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Міністерство освіти і науки 
України

23912896, Студентське містечко Національного аерокосмічного університе-
ту ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 61070, м. Хар-
ків, вул. Чкалова, 1, тел.: (057) 788-46-86, 788-45-41, 315-11-64

Нежитлові приміщення – кімн. 30, 31, 32, 33, 34, LXVI, LXVII, LXVIII, 
LXIX на 2-му поверсі 2-поверхової прибудови до 9-повер хового гур-
тожитку № 11, інв. справа № 72960, літ. А-9

02066769.1.АААККЖ581 м. Харків, пров. Електроінструмен-
тальний, 6а

87,9 457 000,00 1 рік Розміщення офіса

2 Міністерство освіти і науки 
України

21188157, Харківський радіотехнічний технікум, 61057, м. Харків, вул. Сум-
ська, 18/20, тел.: (057) 731-17-11, 731-32-38

Частина вестибуля № ХІІ на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі нав-
чального корпусу, інв. № 10314095, літ. А-5, пам’ятка архітектури

21188157.1.ТОЧВФГ002 м. Харків, вул. Сумська, 18/20 2,0 23 100,00 1 рік Розміщення вендингового апарата з ви-
готовлення гарячих напоїв

3 Державна казначейська 
служба України

38008949, Управління Державної казначейської служби України у м. Любо-
тині Харківської області, 62433, Харківська обл., м. Люботин, вул. Слобо-
жанська, 5, тел. (057) 741-13-51

Нежитлові приміщення – кімн. 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 
1-36 на 1-му поверсі одноповерхового адміністративного будинку, 
інв. № 10310001, літ. А-1 

38008949.1.АААГБГ961 Харківська обл., м. Люботин, 
вул. Слобожанська, 5

53,0 320 000,00 1 рік Розміщення аптеки, що реалізує готові 
ліки

4 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

00190325, ДУ «ДІП СЕД», 61057, м. Харків, вул. Сумська, 1, тел. (057) 731-18-90 Нежитлові приміщення – кімн. 23, 24, 25, 26, 27 на 1-му поверсі 
6-поверхової будівлі, інв. № 1, пам’ятка архітектури

– м. Харків, вул. Сумська, 1 73,3 635 000,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення торговельного об’єкта з про-
дажу непродовольчих товарів

5 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

00190325, ДУ «ДІП СЕД», 61057, м. Харків, вул. Сумська, 1, тел. (057) 731-18-90 Нежитлове приміщення – кімн. № 22 на 1-му поверсі 6-поверхової 
будівлі, інв. № 1, пам’ятка архітектури

– м. Харків, вул. Сумська, 1 22,4 194 100,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення торговельного об’єкта з про-
дажу непродовольчих товарів

6 Міністерство оборони 
України

61064, м. Харків, вул. Цементна, 3, ДП МОУ Харківська контора 
матеріально-технічного забезпечення, тел. (057) 370-38-63

Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі одноповерхової 
будівлі сховища № 6, інв. № 050

– м. Харків, вул. Цементна, 3 250,0 322 300,00 2 роки  
11 мясіців

Розміщення складу металопрокату

7 Державна служба геології 
та надр України

01432150, КП «Південукргеологія», 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Черни-
шевського, 11, тел. (0562) 32-37-43

Одноповерхова будівля класу навчального з КТП, інв. № 10400093, 
літ. Б-1

– Харківська обл., Дергачівський р-н, 
с. Солоницівка, пер. Пушкіна, 17 

97,5 142 950,00 1 рік Розміщення офіса на площі 12,8 м2 (кімн. 2) 
та складу на площі 84,7 м2 (кімн. 1, 3)

8 Державна служба геології 
та надр України

01432150, КП «Південукргеологія», 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Черни-
шевського, 11, тел. (0562) 32-37-43

Одноповерхова будівля тельферної естакади, інв. № 10400499, 
літ. О-1

– Харківська обл., Дергачівський р-н, 
с. Солоницівка, пер. Пушкіна, 17

292,4 183 000,00 1 рік Розміщення складу

9 Державна служба геології 
та надр України

01432150, КП «Південукргеологія», 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Черни-
шевського, 11, тел. (0562) 32-37-43

Одноповерхова будівля зварювального цеху, інв. № 10350004, 
літ. М-1

– Харківська обл., Дергачівський р-н, 
с. Солоницівка, пер. Пушкіна, 17

54,6 64 500,00 1 рік Розміщення складу

10 Міністерство охорони 
здоров’я України

01896866, Харківський національний медичний університет, 61022, 
м. Харків, просп. Науки, 4, тел.: (057) 707-73-80, 700-41-32

Нежитлове приміщення – кімн. 39 на 1-му поверсі 5-поверхової бу-
дівлі учбово-лабораторного корпусу, інв. № 10310003, літ. А-5

– м. Харків, просп. Науки, 4 18,4 171 800,00 1 рік Розміщення офіса

11 Міністерство охорони 
здоров’я України

01896866, Харківський національний медичний університет, 61022, 
м. Харків, просп. Науки, 4, тел.: (057) 707-73-80, 700-41-32

Нежитлове приміщення – кімн. 40 на 4-му поверсі 6-поверхової 
будівлі головного учбового корпусу ХНМУ, інв. № 10310005, літ. А-6, 
пам’ятка архітектури

– м. Харків, просп. Науки, 4 14,3 129 200,00 1 рік Розміщення офіса

12 Міністерство освіти і науки 
України

02071139, Національний юридичний університет імені Ярослав Мудрого, 
61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77, тел.: (057) 704-92-93, 704-11-71

Частини стін у кімн. 6 (S=0,25 м2), 7 (S=0,25 м2), 8 (S=0,25 м2), 
10 (S=0,25 м2) у підвалі 6-поверхової будівлі гуртожитку № 8, інв. 
№ 81563, літ. В-6

02071139.1.ЧПППИЕ м. Харків, вул. Динамівська, 4 1,0 4 500,00 1 рік Розміщення телекомунікаційного облад-
нання (4 ящики розміром 520,0х400,0 мм)

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

ЧеркасЬка обЛастЬ
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління 

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

Дані про об’єкт, щодо якого 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 гео-
логії та надр України

33104171, Управління виробничо-технічного обслуговування казенного підприємства «Кіров-
геологія», вул. Більшовицька, 149, м. Коростишів, Житомирська обл., тел. (04130) 5-63-84

Склад (літ. Л) 
(цех шарошок) 

14308279.1206.ЕАЛНСП319 вул. Київська,9, с. Косарі, 
Кам’ян ський р-н, Черкаська обл.

867,2 303 800,00 1 рік Розміщення виробництва дерев’я-
ного вугілля (інше використання)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, рв фдму по Черкаській області. 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».

ЧернігівсЬка обЛастЬ
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму по Чернігівській 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

02363072, Головне управління статистики у Чернігівській області, 
14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 37, тел.: (0462) 67-50-27, 67-50-82

Нежитлові приміщення на першому 
поверсі адмінбудівлі 

02363072.1.АААДЕЖ443 Чернігівська обл., м. Мена, 
вул. Чернігівский шлях, 7

44,1 71 752,17 2 роки 364 дні Здійснення торгівлі непродоволь-
чими товарами 

2 Державна служба 
статистики України

02363072, Головне управління статистики у Чернігівській області, 
14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 37, тел.: (0462) 67-50-27, 67-50-82

Нежитлове приміщення на другому 
поверсі триповерхової адмінбудівлі 

02363072.1.АААДЕЖ440 Чернігівська обл., смт Козе-
лець, вул. Соборності, 14

31,0 55 800,00 2 роки 364 дні Розміщення майстерні з пошиття 
та ремонту одягу 

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. миру, 43, з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), рв 
фдму по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. 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».

м. київ
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можливий 

строк оренди мета використання

1 Державне управління 
справами

23696843, Національна академія державного управління при Президентові України, 
03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, тел./факс (044) 481-21-55

Нерухоме майно (частина нежитлового приміщення 
навчально-лабораторного корпусу № 2)

23696843.2.ГКОТРА006 м. Київ, вул. Пуга-
чова, 12/2

2,0 25 000,00  
станом на 31.05.2016 

2 роки 11 місяців Розміщення кавового автомата ( 1,0 м2) 
та розміщення шнекового автомата (1,0 м2)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18 в конверті з написом «Заява про оренду» 
із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

говору оренди від 30.12.1992 ЦМК «Одеський завод шампанських вин». 38 000,00 
грн, 7 календарних днів.

ІІ. РВ ФДМУ по Одеській області керуючись вимогами пункту 2 розділу V (По-
рядок проведення конкурсу) Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, рішенням комісії з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності (протокол засідання від 20.05.2016) повідомляє, що 
конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності по таких об’єктах приватизації 
вважати такими, що не відбулися:

1. Назва об’єкта оцінки: будівля колишньої пошти загальною площею 58,7 м2. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки ВАТ «Котовський цукровий завод» 
(припинено 17.07.2014). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ко-
товськ, вул. Бочковича, 99. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу 
на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни Телефони замовника конкурсу: (048) 
728-72-62, (048) 731-50-28. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, 
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти не-
завершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з 
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість не-

матеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвес-
тицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами). 
Балансова вартість об’єкта (основні засоби): 5 360,00 грн станом на 30.11.2010. 
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): 30.04.16. Інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 15).

2. Назва об’єкта оцінки: побутовий комплекс. Найменування балансоутриму-
вача об’єкта оцінки: ПАТ «Одеснафтопродукт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
68800, Одеська обл., м. Рені, вул. 28 Червня, 282а. Мета проведення оцінки: при-
ватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефо-
ни замовника конкурсу: (048) 728-72-62, (048) 731-50-28. 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: 63.11.0 Транспортне оброблення вантажів, 51.51.0 Оптова торгівля па-

Продовження. Початок рубрики на стор. 2 – 4

ПіДСУмКИ
інформація 

 рв фдму по одеській області про підсумки конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 20.05.2016

І. РВ ФДМУ по Одеській області керуючись вимогами пункту 10 розділу V (По-
рядок проведення конкурсу), пунктів 1, 2 розділу VІ (Інформація про результати 
конкурсу) Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвер-
дженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, рішенням комісії з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності (протокол засідання від 20.05.2016) інформує про переможця 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності по об’єкту оренди:

ТОВ «Стоун Брідж», керівник – Заплатинський Максим Володимирович. На-
зва об’єкта оцінки: необоротні активи цілісного майнового комплексу «Одеський 
завод шампанських вин». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПрАТ 
«Одеський завод шампанських вин». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
Французький бульвар, 36. Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості 
необоротних активів ЦМК з метою здійснення перерахунку орендної плати по до-
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ливом, 50.50.0 Роздрібна торгівля пальним. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвес-
тицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо 
за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (зазначається окремо за групами). Балансова вартість об’єкта (основні 
засоби): 27 689,20 грн станом на 31.01.2016. 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 оцін-
ка майна): 30.04.16. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення другого поверху п’яти повер-
хового будинку загальною площею 88,7 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України в Арцизькому 
районі Одеської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 68400, Одеська обл., 
м. Арциз, вул. Добровольського, 3а, офіс № 39. Мета проведення оцінки: привати-
зація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефони за-
мовника конкурсу: (048) 728-72-62, (048) 731-50-28. Електронна адреса замовника 
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оціню-
ються: 84.11 Державне управління загального характеру. Кількість об’єктів необорот-
них активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окре-
мо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (зазначається окремо за групами). Балансова вартість об’єкта (основні 
засоби): 9 869,61 грн станом на 31.01.2016. Кількість земельних ділянок (зазнача-
ється 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 оцін-
ка майна): 30.04.16. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

4. Назва об’єкта оцінки: медпункт. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: ПАТ «Завод «Тіра». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., 
м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 32. Мета проведення оцінки: прива-
тизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефони за-
мовника конкурсу: (048) 728-72-62, (048) 731-50-28. Електронна адреса замовника 
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оціню-
ються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засо-
би, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 13. Балансова залишкова вар-
тість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами). 
Балансова вартість об’єктів (основні засоби): медпункт – 25 123,28 грн, обладнання 
медпункту – 0,0 грн станом на 31.12.2015. Кількість земельних ділянок (зазначається 
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових 
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. 
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова 
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять дер-
жавну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.16. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012, 
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

5. Назва об’єкта оцінки: будівля магазину загальною площею 54,0 м2. Найме-
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Імені Котовського» (припинено 
04.09.2006). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Роздільнянський 
р-н, с. Степанівка, вул. Анісімова. Мета проведення оцінки: приватизація шля-
хом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефони замовника 
конкурсу: (048) 728-72-62, (048) 731-50-28. Електронна адреса замовника кон-
курсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оці-
нюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається 
окремо за групами). Балансова вартість об’єкта (основні засоби) – 1 417,67 грн 
станом на 01.09.1995. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплек-
сів, пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошо-
ва оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які міс-
тять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.04.16. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській 
області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

6. Назва об’єкта оцінки: їдальня. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки ПАТ «Ізмаїльський завод таропакувальних виробів «Дунай – Пак». Місцез-
находження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Аеродромна, 2б. Мета 
проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом 
зниження ціни. Телефони замовника конкурсу: (048) 728-72-62, (048) 731-50-28. 
Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: 28.75.0 Виробництво інших металевих ви-
робів; 20.40.0 Виробництво дерев’яної тари. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвес-
тицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо 
за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (зазначається окремо за групами). Балансова вартість об’єкта (основні 
засоби) – 15 219,00 грн станом на 31.01.2016. 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 оцін-
ка майна): 30.04.16. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

7. Назва об’єкта оцінки: будівлі та споруди колишньої лазні у складі нежитло-
вої будівлі площею 171,3 м2 (літ. А); нежитлової будівлі площею 169,2 м2 (літ. А1) 
та котельні площею 73,1 м2 (літ. Б). Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: ПАТ «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Сарат-
ський р-н, с. Розівка, вул. Радянська, 3. Мета проведення оцінки: приватизація 
шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефони замов-
ника конкурсу: (048) 728-72-62, (048) 731-50-28. Електронна адреса замовника 
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оці-
нюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 3. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається 
окремо за групами). Балансова вартість об’єкта (основні засоби) – 255 129,00 
грн станом на 31.08.2015. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплек-
сів, пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошо-
ва оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які міс-
тять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.04.16. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській 
області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

8. Назва об’єкта оцінки: будівля зерноскладу № 2 загальною площею 984,7 м2. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПрАТ «Любашівський елеватор». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., смт Любашівка, вул. Спортивна, 
2б. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за 
методом зниження ціни. Телефони замовника конкурсу: (048) 728-72-62, (048) 731-
50-28. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види еко-
номічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні 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 (зазначаються окре-
мо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (зазначається окремо за групами). Балансова вартість об’єкта (основні 
засоби) – 0,0 грн станом на 31.08.2015. Кількість земельних ділянок (зазначається 
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних май-
нових 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): 30.04.16. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

Комісія, відповідно вимог пункту 2 розділу V (Порядок проведення конкурсу) 
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), інформує, що конкурси з від-
бору суб’єктів оціночної діяльності по усіїх вищенаведених об’єктах приватизації 
вважати такими, що не відбулися (в наявності заявки лише від одного претендента 
(ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів») на кожний об’єкт.

Голова комісії прийняв рішення про повторне проведення конкурсу та призна-
чив його дату – 17.06.2016 о 16.00. Телефон для довідок (048) 731-50-39. Конкурс 
відбудеться у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арна-
утська, 15, кімн. 503).

інформація 
рв фдму по Харківській області про підсумки конкурсів з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 10.03.2016

№ 
з/п Найменування об’єкта оцінки 
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1 Нежитлові приміщення гаражних боксів № 30, 31 на 1-му по-
версі 1-поверхової частини цегляної будівлі літ. «Ш-3-5» (інв. 
№ 000225b) загальною площею 127,9 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Морозова, 13, на балансі Державного підприємства «Завод 
ім. В. О. Малишева», код: 14315629, тел. 737-69-89
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об’єкта оренди до 
200 м2 для погодження 
розрахунку орендної 
плати (за заявою від 
сторонньої організації)

2 Нежитлові приміщення кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24 на 
1-му поверсі одноповерхової будівлі котельно-зварювальної дільни-
ці, корпус 2, загальною площею 401,9 м2; одноповерховий нежит-
ловий будинок – киснева станція загальною площею 333,1 м2; не-
житлові приміщення кімн. № 1, 2, 3 на 1-му поверсі одноповерхової 
будівлі складу загальною площею 60,4 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Кибальчича, 12а, загальною площею 795,4 м2, на балансі ДУ 
«Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії», 
код: 00209740, тел. 057-7000123, 7004825
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об’єкта з метою пере-
дачі в оренду

3 Нежитлове приміщення кімн. № 4, розташоване на 1-му по-
версі нежитлового адміністративного будинку (Літ. «А-2», 
інв. № 10300010) (далі – об’єкт оренди), загальною площею 
15,9 м2, яке розміщене за адресою: м. Харків,  
бульвар Богдана Хмельницького, 32/38
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оренди

4 Нежитлові приміщення в одноповерховій будівлі навчально-
виробничих майстерень за адресою м. Харків, просп. Перемоги, 
55в, загальною площею 204,7 м2, на балансі Харківського про-
фесійного ліцею будівництва
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об’єкта з метою про-
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оренди

5 Нежитлові приміщення 4-поверхового адміністративно-
лабораторного корпусу: кімн. № 49, 51, 51, загальна пло-
ща: 38,6 м2 (інв. № 81973, літ.А-4) за адресою: м. Харків, 
вул. Астрономічна, 33, на балансі ДП «Державний науковоий 
центр лікарських засобів і медичної продукції» (ЄДРПОУ 
00482329), тел.720-64-59
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сторонньої організації)

6 Нежитлові приміщення першого поверху 9-поверхової будівлі 
гуртожитку № 1, загальна площа 48,20 м2, за адресою:  
м. Харків, просп. 50-річчя ВЛКСМ, 48/1, на балансі Харківського 
національного технічного університету сільського господарства 
ім. П. Василенка (ЄДРПОУ 00493741), тел.700-38-88
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7 Нежитлове приміщення на першому поверсі будівлі адміністра-
тивного корпусу відділу статистики в Зміївському районі, загаль-
на площа 7,8 м2, за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, 
м. Зміїв, вул. Леніна, 25, на балансі Головного управління ста-
тистики у Харківській обл., (ЄДРПОУ 02362629), тел.706-02-16
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8 Нежитлові приміщення у підвалі чотириповерхової громадської 
будівлі загальною площею 133,1 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Бакуліна, 12, на балансі Харківського національного універ-
ситету радіоелектроніки, код: 2071197, тел. 7021014, 7021016
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9 Нежитлові приміщення на першому поверсі чотириповерхової 
громадської будівлі загальною площею 34,8 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Бакуліна, 12, на балансі Харківського на-
ціонального університету радіоелектроніки, код: 2071197, 
тел. 7021014, 7021016
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10 Нежитлові приміщення на першому поверсі чотириповерхової 
громадської будівлі загальною площею 41,9 м2 за адре-
сою: м. Харків, вул. Бакуліна, 12, на балансі Харківського 
націо нального університету радіоелектроніки, код: 2071197, 
тел. 7021014, 7021016
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11 Нежитлові приміщення підвалу кімн. № 52, 53, розміщенні в 
трьохповерховій будівлі навчального корпусу (інв. № 10314094, 
літ. «А-5»), загальною площею 38,8 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Сумська, 18/20, на балансі Харківського радіотехнічного 
технікуму, код 21188157
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12 Нежитлові приміщення кімн. № 9 площею 22,8 м2 та кімн. № 10 
площею 23,2 м2 на першому поверсі одноповерхової допоміжної 
будівлі (інв. № 10310005) загальною площею 46,0 м2 за адре-
сою: м. Харків, вул. Морозова, 20, на балансі Державного 
навчального закладу «Харківське вище професійне механіко-
технологічне училище», код 2547783, тел. 713-66-90
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13 Нежитлове приміщення 3-го прольоту цеху 210 загальною пло-
щею 2 623,1 м2 за адресою м. Харків, вул. Плеханівська, 126, 
на балансі ДП «Завод імені В. О. Малишева», тел. 737-69-89, 
737-28-06 95
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14 Частина нежитлової будівлі гаража літ. «А-1» (кімн. № 4 за техпас-
портом) (площею 15,75 м2); частина нежитлової будівлі гаража літ. 
«Б-1» (кімн. № 2, 3) (площею 48,69 м2) загальною площею 64,44 м2 
за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Покотилівка, 
вул. Станційна, 1, на балансі Харківської державної лісовпорядної 
експедиції, код: 00968664, тел. (8-0572) 745-62-36, 745-62-73
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15 Частина нежитлового приміщення кімн. № 62 на першому 
поверсі різноповерхової (2-7 поверхів) адміністративної бу-
дівлі (інв. № 2800014, літ. за техпаспортом «А-7») реєстро-
вий № 21560045.2100.ААЖЕИ733, загальною площею 2,0 м2 
за адресою: м. Харків. вул. Кірова, 6, на балансі Харківської 
дирекції УДППЗ «Укрпошта», код: 22721970, тел. (057) 712-46-43, 
712-15-61
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16 Нежитлові приміщення на дільниці ливарного цеху (інв. №204): 
приміщення першого поверху у двоповерховій будівлі очисної 
споруди (інв. № 1630) – 162,0 м2; приміщення одноповерхової 
будівлі складу шихти та формувальних матеріалів (інв. № 204) – 
530,0 м2, приміщення одноповерхової будівлі складу шихти та 
формувальних матеріалів (інв. № 204) – 238,2 м2, частина при-
міщення одноповерхової будівлі шихтового двору ливарного цеху 
(інв. № 204) – 60,0 м2, частина приміщення одноповерхової будівлі 
шихтового двору ливарного цеху (інв. № 204) – 189,0 м2, частина 
приміщення одноповерхової будівлі шихтового двору ливарного 
цеху (інв. № 204) – 193,8 м2, одноповерхова прибудова до будівлі 
(інв. № 204) шихтового двору ливарного цеху – 43,5 м2, відкрита 
площадка з бетонним покриттям – 208,0 м2, загальною площею 
1 624,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 6, на балансі 
Харківського механічного заводу, код 08248877, тел. 783-63-01
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17 Нежитлові приміщення на другому поверсі двоповерхової при-
будови до адміністративно-виробничого корпусу, інв. № 1636, 
загальною площею 31,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. За-
лютинська, 6, на балансі Харківського механічного заводу, код 
08248877, тел. 783-63-01

65
0/

5

ПФ
 А

ге
нт

ст
во

 
«С

хід
»

Визначення вартості 
об’єкта оренди до 
200 м2 для погодження 
розрахунку орендної 
плати (за заявою від 
сторонньої організації) 

18 Нежитлові приміщення на дільниці ливарного цеху (інв. № 204): 
частина приміщення одноповерхової будівлі шихтового двору 
ливарного цеху (інв. № 204) – 277,8 м2; відкриті майданчики з 
бетонним покриттям – 733,9 м2, загальною площею 1 011,7 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 6, на балансі Харківсько-
го механічного заводу, код 08248877, тел. 783-63-01
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19 Нежитлові приміщення в двоповерховій прибудові до 
адміністративно-виробничого корпусу інв. № 1636, загальною 
площею 114,25 м2 за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 
6, на балансі Харківського механічного заводу, код 08248877, 
тел. 783-63-01
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20 Одноповерхова будівля магазину загальною площею 21,30 м2 
за адресою: Харківська обл., смт Шевченкове, вул. Леніна, 5, на 
балансі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», код: 22721970, 
тел. 057-7120857, 7121561, 7124643
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21 Одноповерховий виробничий будинок «Свинарник» загальною 
площею 43,3 м2 за адресою: Харківська обл., Нововодолазький 
р-н, с. Ватутіне, вул. Військова, 18, на балансі Навчального центру 
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служ-
би України з надзвичайних ситуацій, код: 33879077, тел. 05740-68329
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22 Нежитлові приміщення на п’яти поверхах та у підвалі 
5-поверхової будівлі загальною площею 1 884,4 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Бакуліна, 11, на балансі ДВНЗ «Харківський 
коледж будівництва, архітектури та дизайну», код: 01275992, 
тел. 057-7312431, 7312585
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23 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 21 на 2-му поверсі 
4-поверхової з підвалом адміністративної будівлі загальною 
площею 10,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 26, на 
балансі Управління ДАІ ГУМВС України в Харківській області, 
код: 14319053, тел. 057-7073513, 7073610
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інформація 
рв фдму по Харківській області про підсумки конкурсів з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 19.05.2016
І. Об’єкти приватизації.
1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху № 3-1÷3-6, 

1-8, II, III та 2-го поверху № 3-8÷3-37 в літ. «А-2» загальною площею 653,6 м2, що пере-
бувають на балансі ПАТ «Племінний завод «Червоний велетень». Місцезнаходження 
підприємства (об’єкта оцінки): 63422, Харківська обл., Зміївський р-н, с. Першо-
травневе, пл. Центральна, 3. Мета проведення оцінки: незалежна оцінка початкової 
вартості об’єкта державної власності (група А), що приватизується шляхом продажу 
на аукціоні. Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що ви-
робляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвести-
цій, нематеріальних активів): нежитлові приміщення 1-го поверху № 3-1÷3-6, 1-8, II, III 
та 2-го поверху № 3-8÷3-37 в будівлі торгового центру (літ. «А-2») загальною площею 
653,6 м2, рік вводення в експлуатацію – 1975. Розмір статутного фонду (власного 

капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість майна: –. На-
явність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова 
форма (державна/орендна): державна. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 30.04.2016. Переможець: СОД ФОП Мокров О. П. Строк виконання робіт: 
10 днів Вартість виконання робіт – 6 170,00 грн.

2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові підвальні приміщення літ. «Ю» загаль-
ною площею 246,9 м2. Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): м. Харків, 
вул. Беркоса, 27. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової 
вартості об’єкта державної власності групи А, що приватизується шляхом продажу 
на аукціоні. Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що ви-
робляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвести-
цій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): нежитлові підвальні приміщення 
літ. «Ю» загальною площею 246,9 м2 1975 року побудови (колишній об’єкт цивільної 
оборони). Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товари-
ства: –. Балансова залишкова вартість майна: –. Наявність об’єктів, що містять дер-
жавну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна): дер-
жавна. Запланована дата оцінки: 30.04.2016. Переможець: СОД ФОП Мок ров О. П. 
Строк виконання робіт: 10 днів. Вартість виконання робіт – 5 570,00 грн.

II. Об’єкти оренди.

№ 
з/п

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

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

1 Нежитлові приміщення в підвалі та на 1-му поверсі го-
ловного учбового корпусу загальною площею 146,2 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 40, що перебуває на 
балансі Харківського національного університету будівни-
цтва та архітектури, тел. 700-02-50
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200,0 м2 для погодження 
розрахунку орендної 
плати (за заявою від сто-
ронньої організації)

2 Частина нежитлового приміщення 2-го поверху 3-по вер-
хової адміністративної будівлі – пам’ятка архітектури (інв. 
№ 0001030003, реєстровий № 01116472.1.ПВПСЦЧ024, 
літ. за техпаспортом «А-3») загальною площею 2,0 м2 
за адресою: м. Харків, майдан Фейєрбаха, 1/3, що перебу-
ває на балансі Української державної академії залізничного 
транспорту, 01116472, тел. 732-28-75
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3 Нежитлові приміщення – одноповерхова контора (інв. 
№ 01000001, літ. «А») площею 116,5 м2 та одноповерхове 
сіносховище (інв. № 01100004, літ. «З») площею 139,0 м2, 
розміщені у комплексі будівель і споруд № 1, загальною 
площею 255,5 м2 за адресою: Харківська обл., Печенізький 
р-н, комплекс будівель і споруд № 1, що перебувають на 
балансі Державного підприємства «Чугуєво-Бабчанське лі-
сове господарство», 35246550, тел. (05746) 6-40-90
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4 Нежитлові приміщення лабораторії на першому поверсі 
одноповерхового адміністративного будинку (інв. № 59250, 
літ. «В-1») площею 107,1 м2; будівля гаража (літ. «Д-1») 
площею 20,9 м2; будівля сараю (літ. «Д») площею 14,6 м2, 
загальною площею 142,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Ака-
деміка Павлова, 44а, що перебувають на балансі Державної 
установи «Харківський обласний лабораторний центр Держ-
санепідслужби України», 38493324, тел. 315-00-07
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5 Частина нежитлового приміщення на 1-му та 3-му поверхах 
цегляної будівлі побутових приміщень адміністративно-
побутового корпусу 300С загальною площею 360,2 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, що перебувають 
на балансі Державного підприємства «Завод ім. В. О. Мали-
шева», код 14315629, тел. 737-69-89
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ньої організації)

6 Частина даху 6-поверхової адміністративно-побутового 
будівлі загальною площею 16,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Плеханівська, 126, що перебуває на балансі Держав-
ного підприємства «Завод ім. В. О. Малишева», 14315629, 
тел. 737-69-89
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ньої організації)

7 Частина фойє на 2-му поверсі 3-поверхового навчального 
корпусу загальною площею 65,9 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Валентинівська 4, що перебувають на балансі Націо-
нального фармацевтичного університету, 02010936, тел.: 
(057) 706-35-81, 706-15-03
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8 Ділянка покрівлі 4-поверхової будівлі гуртожитку для кур-
сантів загальною площею 25,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Полтавський шлях, 195, воєнне містечко № 40, № 45, 
що перебуває на балансі Державної гімназії-інтернату з по-
силеною військово-фізичною підготовкою «Кадетський кор-
пус», код: 38495321, тел. (057) 777-33-18, 777-38-18
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9 Частина нежитлового приміщення № 1 (коридор) на 1-му 
поверсі 3-поверхової будівлі «Казарма № 1» загальною пло-
щею 1,0 м2 за адресою: Харківська обл., Нововодолазький 
р-н, с. Ватутіне, вул. Військова, 23, що перебуває на балансі 
Навчального центру Оперативно-рятувальної служби цивіль-
ного захисту ДСНС України, 33879077, тел. (057) 406-83-29
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10 Нежитлові приміщення – комора № 100, комора № 105, 
комора № 114, кабінет № 113, коридор № 83, кабінет 
№ 81, кабінет № 84, підсобна № 82, частина приміщення 
№ 112 загальною площею 171,1 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Сумська, 25, перебуває на балансі ДП «Харківський 
будинок грамплатівок», 04807811, тел. 759-64-67
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11 Частина нежитлового приміщення 1-го повер-
ху 5-поверхової будівлі учбового корпусу № 2 (інв. 
№ 01116432.1.ПВПСЦЧ005, літ. за техпаспортом «А-5») 
загальною площею 2,0 м2 за адресою м. Харків, майдан 
Фейєрбаха, 7, що перебуває на балансі Української дер-
жавної академії залізничного транспорту, 1116472
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12 Нежитлове приміщення – кімн. № 1 (службове приміщен-
ня) на першому поверсі дев’ятиповерхової будівлі гурто-
житку (інв. №1 69512, літ. «А-9») загальною площею 4,7 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Циліноградська, 50, що пере-
буває на балансі Харківського державного університету 
мистецтв ім. І. П. Котляревського, 02214350
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13 Нежитлове приміщення (кімн. № 16) вбудоване в 2-й по-
верх 2-поверхової частини 7-поверхової будівлі поштамту 
літ. «А-7» (інв. №2800014) загальною площею 17,6 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Кірова, 6, що перебуває на ба-
лансі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», 22721970
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14 Нежитлове приміщення – кімн. № 20 на 3-му поверсі 
та № 60, 62 на першому поверсі 4-поверхової будівлі 
учбово-виробничих майстерень (інв. № 10310017, літ. 
Ц/2-4) загальною площею 81,22 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Плеханівська, 126, що перебуває на балансі Держав-
ного навчального закладу «Харківське вище професійне 
училище № 6», 05537609, тел. 393-10-64
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15 Нежитлові приміщення – кімн. № 13, 14, 15, 16, 17 на 
першому поверсі 4-поверхової будівлі гуртожитку загаль-
ною площею 89,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 
12, що перебувають на балансі Харківського національного 
університету радіоелектроніки, 02071197, тел. (057) 702-
10-16, 702-18-07, 702-10-13
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16 Частина учбово-виробничої майстерні № 29 загальною 
площею 56,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 
87, що перебуває на балансі Харківського професійного 
ліцею машинобудування, 02547719, тел. (057) 700-53-77
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17 Частина нежитлового приміщення коридору на 3-му по-
версі 3-поверхової будівлі навчального корпусу (літ. А-3, 
інв. № 72280), за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 
79, що перебуває на балансі Харківського машинобудівно-
го коледжу, 24281593, тел. 737-23-30
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18 Частина нежитлового приміщення коридору на першому по-
версі 4-поверхової будівлі навчального корпусу (літ. А-4, інв. 
№ 72285), за адресою: м. Харків, вул. Генерала Момота, 5 
(Плеханівська, 5), що перебуває на балансі Харківського ма-
шинобудівного коледжу, 24281593, тел. 737-23-30
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19 Частина одноповерхового гаража загальною площею 
81,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, що пере-
буває на балансі ДП МОУ Харківська контора матеріально-
технічного забезпечення, 08162096, тел. (057) 370-38-63
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20 Нежитлові приміщення – частина коридору (S=13,96 м2) 
та кімн. № 15, 16, 17 на цокольному поверсі 
9-поверхового житлового будинку загальною площею 
70,56 м2 за адресою: м. Харків, вул. Старошишківська, 4, 
що перебуває на балансі ДНВП «Об’єднання Комунар», 
14308730, тел. (057) 707-01-72, 702-99-82
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21 Нежитлові приміщення – частина даху 9-поверхового 
гуртожитку (інв. № 10310001), реєстровий номер майна 
03450749.1. ФТЯДЮЛ001, загальною площею 5,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Целіноградська, 22 – 39а, 
що перебувають на балансі Харківського автомобільно-
дорожнього технікуму, 03450749
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23 Нежитлове приміщення – кімн. № 5 на першому поверсі 
4-поверхової нежитлової будівлі Електромеханічного техні-
куму (інв. № 01030001, літ. «А-2-3-4») загальною площею 
5,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Крупської, 36, що пере-
буває на балансі Харківської національної академії міського 
господарства, 02071151, тел. 706-15-37
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Мета проведення оцінки

24 Нежитлові приміщення – кімн. № 30, 31, 32 на першому 
поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі загальною 
площею 17,3 м2 за адресою: Харківська обл., м. Богодухів, 
пл. Поштова (Комсомольська), 5, що перебувають на 
балансі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», 22721970, 
тел.: (057) 712-46-43, 712-15-61
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об’єкта оренди з метою 
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25 Нежитлове приміщення – кімн. № 9 (S=8,0 м2) на 
технічному поверсі та частина покрівлі (S=17,0 м2) 14-
поверхової будівлі навчального корпусу У-1 загальною 
площею 25,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе, 21, 
що перебуває на балансі Національного технічного універ-
ситету «Харківський політехнічний інститут», 02071180, 
тел. (057) 707-66-00, 707-66-01
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26 7-поверховий адміністративний будинок – пам’ятка ар-
хітектури (охоронний договір № 367) загальною площею 
1 964,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 
9 що перебуває на балансі Департаменту містобудування 
та архітектури Харківської обласної державної адміністра-
ції, 02498530, тел.: (057) 700-36-52, 700-36-48
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27 Нежитлові приміщення – кімн. № 13, 14 на цокольному 
поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 12 загальною 
площею 41,5 м2 за адресою: м. Харків, пров. Електроін-
струментальний, 6б, що перебувають на балансі Студент-
ського містечка Національного аерокосмічного університе-
ту ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 
23912896, тел.: (057) 788-46-86, 788-45-41, 315-11-64 
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інформація 
рв фдму по рівненській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 26.05.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки об’єктів оренди, а саме:
нежитлових приміщень 1-го поверху гуртожитку площею 88,3 м2, що перебу-

вають на балансі Державного вищого навчального закладу «Рівненський коледж 

економіки та бізнесу», за адресою: м. Рівне, вул. Орлова, 40 з метою продовження 
договору оренди визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт», строк виконання – 8 ка-
лендарних днів, вартість виконання – 1 800,00 грн;

нежитлових приміщень площею 212,0 м2 у будівлі учбових майстерень з про-
хідною галереєю, що перебувають на балансі Рівненського торгово-професійного 
ліцею, за адресою: м. Рівне, вул. Д. Галицького, 13 з метою продовження договору 
оренди визнано ТОВ «НІКоС.Оціночна компанія», строк виконання – 9 календарних 
днів, вартість виконання – 1 950,00 грн;

нежитлового приміщення площею 61,5 м2 магазину на першому поверсі бу-
дівлі, що перебуває на балансі Державного підприємства «Клеванський лісгосп», 
за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Клевань, вул. Лісова, 1 з метою 
продовження договору оренди визнано ПП «Експертбудсервіс», строк виконання – 
8 календарних днів, вартість виконання – 1 800,00 грн;

будівлі кафе «Діброва» загальною площею 322,4 м2, що перебуває на балансі 
Державного підприємства «Клеванський лісгосп», за адресою: Рівненська обл., 
Рівненський р-н, смт Клевань, вул. Лісова, 1 з метою продовження договору оренди 
визнано ПП «Експертбудсервіс», строк виконання – 8 календарних днів, вартість 
виконання – 1 800,00 грн;

нежитлове приміщення першого поверху гуртожитку площею 12,0 м2, що пере-
буває на балансі ДПТНЗ «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу 
та дизайну», за адресою: м. Рівне, вул. О. Дундича, 3а з метою продовження до-
говору оренди визнано ПП «Експертбудсервіс», строк виконання – 8 календарних 
днів, вартість виконання – 1 800,00 грн;

виробничого корпусу № 2 площею 1 664,5 м2 (реєстровий № 24584661. 335.
ПШТДПЮ761); електромонтажної майстерні площею 707,3 м2 (інв. № 107/1, реє-
стровий № 24584661.335.ПШТДПЮ762); вбиральні площею 21,4 м2 (інв. № 117/1, 
реєстровий № 24584661.335.ПШТДПЮ764); складу газобалонного господарства 
площею 137,9 м2 (інв. № 117/2, реєстровий № 24584661. 335. ПШТ ДПЮ765); 
стоянки транспортних засобів площею 600,0 м2 (інв. № 8070/1/2, реєстровий 
№ 24584661.335.ПШТДПЮ796), що перебувають на балансі ВП «Рівненська АЕС» 
НАЕК «Енергоатом», за адресою: Рівненська обл., м. Кузнецовськ, будівельна база 
№ 1 та № 2 промислової зони, буд. 41/4, 41/3, 41/4, 41/2, 41/1 з метою продо-
вження договору оренди визнано ПП «Оцінка та Консалтинг», строк виконання – 18 
календарних днів, вартість виконання – 8 800,00 грн;

нежитлового приміщення площею 9,4 м2, що перебуває на балансі ДП 
«Проект-но-вишукувальний інститут «Рівнедіпроводгосп», за адресою: м. Рівне, 
вул. Кавказька, 7 з метою продовження договору оренди визнано ТОВ «НІКоС. 
Оціночна компанія», строк виконання – 9 календарних днів, вартість виконання – 
1 800,00 грн;

частини холу адміністративного призначення площею 1,5 м2, що перебуває 
на балансі Департаменту фінансів Рівненської облдержадміністрації, за адресою: 
м. Рівне, вул. Міцкевича, 14 з метою продовження договору оренди визнано ПП 
«Оцінка та Консалтинг», строк виконання – 10 календарних днів, вартість вико-
нання – 1 950,00 грн;

нежитлових приміщень адмінбудівлі площею 110,62 м2, що перебуває на 
балансі Рівненської філії Державного інституту проектування міст «Діпромісто», 
за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 38 з метою продовження договору оренди 
визнано ТОВ «НІКоС. Оціночна компанія», строк виконання – 9 календарних днів, 
вартість виконання – 1 900,00 грн;

частини коридору другого поверху навчального корпусу (реєстровий 
№ 25736989.4.ЖЛЦБУФ106) площею 9,0 м2, що перебуває на балансі Дубенського 
коледжу РДГУ, за адресою: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Шевченка, 54 з метою 
продовження договору оренди визнано ФОП Буртасов В. П., строк виконання – 8 
календарних днів, вартість виконання – 1 800,00 грн;

нежитлового приміщення першого поверху будівлі ВПЗ Остки Рокитнівсько-
го ЦОС ЦПЗ № 5, реєстровий № 21560045.1800АААЖЕЖ 658 площею 18,3 м2, 
що перебуває на балансі Рівненської дирекція УДППЗ «Укрпошта», за адресою: 
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Остки, вул. 1 Травня, 11 з метою продо-
вження договору оренди визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт», строк виконання – 8 
календарних днів, вартість виконання – 1 800,00 грн;

приміщення першого поверху будівлі ВПЗ Рівне-28 Рівненського поштамту-
ЦПЗ № 1 площею 52,15 м2, що перебуває на балансі Рівненської дирекції УДППЗ 
«Укрпошта», за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 56 з метою укладення договору 
оренди визнано ТОВ «НІКоС. Оціночна компанія», строк виконання – 9 календарних 
днів, вартість виконання – 1 850,00 грн.

інформація 
рв фдму по житомирській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки майна, що відбувся 31.05.2016

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення 
незалежної оцінки майна ЦМК ДП «Головинський кар’єр», що перебуває на балан-
сі ПАТ «Головинський граніт», за адресою: Житомирська обл., Черняхівський р-н, 
смт Головине, вул. Адміністративна, 8 визнано ПП «Аргумент» (вартість робіт – 
79 200,00 грн, у т. ч. ПДВ – 13 200,00 грн, термін виконання – 35 календарних днів). 
Мета проведення незалежної оцінки: повернення ЦМК з оренди.

інформація 
рв фдму по Закарпатській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення  
незалежної оцінки майна, що відбувся 19.05.2016

Для проведення незалежної оцінки з метою визначення вартості державної 
частки з метою її продажу в процесі приватизації об’єкта державної власності групи 
Е – державної частки у статутному капіталі ТОВ «Липчанблок», що становить 22,5 % 
статутного капіталу, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Хустський р-н, 
с. Липча, вул. Вакарова, 54, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної 
діяльності – ТОВ «Європейський центр консалтингу та оцінки» на таких умовах: 
вартість послуг – 105 000,00 грн, термін виконання – 30 днів.

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

проДаж об’єктів групи Д

 аукціон в електронній формі буде проведено 07.10.2016 українською 
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведен-
ня в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року 
за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є до-
датками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української Універсаль-
ної біржі на електрону адресу: Abrezickiyuub@gmail.com. Протягом двох кален-
дарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на 
адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) 
оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином за-
свідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання 
цих документів.

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

 Кінцевий термін приймання заяв: 03.10.2016 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.

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  

об’єкта незавершеного будівництва державної власності – 
двоквартирного житлового будинку разом із земельною  

ділянкою, на якій він розташований
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – 

двоквартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою, на якій він роз-
ташований.

Балансоутримувач: перебував на балансі ліквідованого ВАТ «Цукровий за-
вод «Хрещатик».

Місцезнаходження об’єкта: пров. Буковинський, 2, смт Кострижівка, 
Заставнівський р-н, Чернівецька обл.

Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – двоквартирний жит-
ловий будинок разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, з відсотком 
готовності 3 % являє собою котлован під будівництво житлового будинку розміром 
12х7 м та глибиною 3,5 – 4 м. Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик 
не огороджений та не охороняється. Земельна ділянка розташована в центральній 
частині селища. Район розташування об’єкта характеризується добре розвиненою 
інфраструктурою. Поруч розташований адміністративний центр села.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0811 га, када-
стровий № 7321555400:01:004:0050 для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 47 124,00 грн (сорок 
сім тисяч сто двадцять чотири гривні 00 копійок), у т. ч.: ціна об’єкта незавершено-
го будівництва – 17 668,00 грн (сімнадцять тисяч шістсот шістдесят вісім гривень 
00 копійок), ціна земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного 
будівництва, – 29 456,00 грн (двадцять дев’ять тисяч чотириста п’ятдесят шість 
гривень 00 копійок), без ПДВ.

ПДВ для об’єкта приватизації – 9 424,80 грн (дев’ять тисяч чотириста двадцять 
чотири гривні 80 копійок).

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 56 548,80 грн (п’ятдесят 
шість тисяч п’ятсот сорок вісім гривень 80 копійок).

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Можлива зміна первісного призначення за умови дотримання вимог Зе-

мельного кодексу України.
2. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства 

і дотриманням норм в сейсмічних районах України протягом п’яти років з моменту 
підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом 
із земельною ділянкою та ввести його в експлуатацію.

3. 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.

4. 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.

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

6. 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.

7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації 
разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань 
покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати 
ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збережен-
ня для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані 
покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої 
законодавством і договором купівлі-продажу.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 5 654,88 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.

аукціон в електронній формі буде проведено 07.10.2016 українською 
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

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

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
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 приймання заяв: 03.10.2016 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 облас-
ті 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.

Продовження. Початок рубрики на стор. 1 – 2

ЧернівецЬка обЛастЬ
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  
об’єкта незавершеного будівництва державної власності – 
фельдшерсько-акушерського пункту разом із земельною  

ділянкою, на якій він розташований
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – 

фельдшерсько-акушерський пункт разом із земельною ділянкою, на якій він роз-
ташований. Місцезнаходження об’єкта: вул. Головна, 77а, с. Борівці, Кіцманський 
р-н, Чернівецька обл.

Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – фельдшерсько-
акушерський пункт разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, з 
відсотком готовності 46 % являє собою двоповерхову будівлю, що складається з 
двох поверхів та підвального приміщення. Об’єкт не законсервований, будівельний 
майданчик не огороджений та не охороняється.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0663 га, када-
стровий номер 7322581000:01:001:0212 для будівництва і обслуговування будівель 
закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 442 841,00 грн (чо-
тириста сорок дві тисячі вісімсот сорок одна гривня 00 копійок), без урахування 
ПДВ, у т. ч.: ціна об’єкта незавершеного будівництва – 418 489,00 грн (чотириста 
вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят дев’ять гривень 00 копійок), ціна земельної 
ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, – 24 352,00 грн 
(двадцять чотири тисячі триста п’ятдесят дві гривні 00 копійок) без ПДВ.

ПДВ – 88 568,20 грн (вісімдесят вісім тисяч п’ятсот шістдесят вісім гривень 
20 копійок).

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 531 409,20 грн 
(п’ятсот тридцять одна тисяча чотириста дев’ять гривень 20 копійок).

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства 

і дотриманням норм в сейсмічних районах України протягом п’яти років з моменту 
підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом 
із земельною ділянкою та ввести його в експлуатацію як будівлю закладу охорони 
здоров’я та соціальної допомоги з урахуванням встановленого цільового вико-
ристання земельної ділянки.

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 та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації 
разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань 
покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати 
ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збережен-
ня для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані 
покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої 
законодавством і договором купівлі-продажу.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 53 140,92 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.

Продовження. Початок рубрики на стор. 2

ЧернівецЬка обЛастЬ
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної 
власності – лазні разом із земельними ділянками, на яких вона 

розташована, що перебувала на балансі ліквідованого васт «нове життя»
Назва об’єкта: лазня разом із земельними ділянками, на яких вона розта-

шована.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Дружби народів, 13, с. Малятинці, Кіцман-

ський р-н, Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: будівля лазні (літ. А) – одноповерхова цегляна будівля 

загальною площею 193,2 м2 (рік будівництва – 1979), сарай (літ. Б) – одноповерхова 
цегляна споруда, площа забудови – 20,0 м2 (рік будівництва – 1979),водоочисна 
(літ. В) – одноповерхова цегляна споруда, площа забудови – 34,1 м2.

Відомості про земельну ділянку: розмір земельних ділянок (всього): загальна 
площа – 0,1489 га, у т. ч.: земельна ділянка № 1 (будівля лазні) – 0,1051 га, када-
стровий № 7322585500:02:002:0210; земельна ділянка № 2 (сарай) – 0,0030 га, 
кадастровий №7322585500:02:002:0211; земельна ділянка № 3 (водоочисна спо-
руда) – 0,0408 га, кадастровий № 7322585500:02:001:0675.

Цільове призначення земельних ділянок: для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови.

Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 175 519,00 грн (сто сімдесят п’ять 

тисяч п’ятсот дев’ятнадцять гривень 00 копійок), у т. ч.: ціна об’єкта групи Ж без 
урахування ПДВ – 122 674,00 грн (сто двадцять дві тисячі шістсот сімдесят чотири 

гривні 00 копійок), ціна земельних ділянок, на яких розташований об’єкт групи Ж, – 
52 845,00 грн (п’ятдесят дві тисячі вісімсот сорок п’ять гривень 00 копійок).

ПДВ – 35 103,80 грн (тридцять п’ять тисяч сто три гривні 00 копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 210 622,80 (двісті десять 

тисяч шістсот двадцять дві гривні 80 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Питання про подальше використання об’єкта покупець вирішує самостійно.
2. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог природоохоронного законо-

давства під час експлуатації об’єкта.
3. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання об’єкта 

приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, покупець 
зобов’язаний здійснити державну реєстрацію права власності нерухомого майна, 
що входить до складу об’єкта приватизації, в тому числі державну реєстрацію права 
власності на земельні ділянки у встановленному законодавством порядку.

4. Подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збере-
ження 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.

5. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю 
за виконанням умов, надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо 
про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так і 
шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до моменту підписання 
акта підсумкової перевірки.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 21 062,28 грн, що становить 10 % від початкової 

ціни об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одер-
жувач – РВ 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 07.10.2016 українською 
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

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

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
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 приймання заяв: 03.10.2016 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.


