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проДаж об’єктів групи а

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
Закарпатська область

Гідротехнічні споруди ставка за адресою: 89454, Закарпатська обл., Ужгород-
ський р-н, на території Ірлявської сільської ради за межами населених пунктів (сіл 
Ірлява, Андріївка, Чабанівка) урочище «Кадобець». Приватизовано фізичною осо-
бою за 130 864,80 грн, у т. ч. ПДВ – 21 810,80 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Закарпатська область

1. Окреме індивідуально визначене майно – частина залізничної колії № 1 про-
тяжністю 288,8 пог. м (від торця хрестовини стрілки № 53 пк 0+66,7 до пк 3+55,5) 
за адресою: м. Львів, вул. Навроцького, 1, що перебуває на балансі ПрАТ «Львів-
метал». Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в 
аукціоні в електронній формі, за 826 800,00 грн, у т. ч. ПДВ – 137 800,00 грн.

2. Окреме індивідуально визначене майно – частина колії № 2 протяжністю 
127,7 пог. м (від пк 4+14,7 до пк 5+42,4) та частина колії № 3 протяжністю 92,1 пог. 
м (від пк 7+60,5 до пк 8+52,6) за адресою: м. Львів, вул. Навроцького, 1, що пе-
ребуває на балансі ПрАТ «Львівметал». Приватизовано юридичною особою, яка 
єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 310 800,00 грн, 
у т. ч. ПДВ – 51 800,00 грн.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
одеська область

пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкт дер-
жавної власності разом із земельною ділянкою – колишні приміщення банку 
«україна» за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н, смт Доброслав, вул. Цен-
тральна, 45, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської 
служби України у Лиманському районі Одеської області.

Об’єкт був введений в експлуатацію у 1970 році та складається з одноповерхо-
вої будівлі банку загальною площею 199,9 м2, котельні загальною площею 8,3 м2, 
сараю загальною площею 13,7 м2, гаража загальною площею 14,8 м2, вбиральні 
(туалету) загальною площею 2,0 м2 та огорожі; територія вимощена. Будівля колиш-
нього банку складається з 9 приміщень, забезпечена електропостачанням.

Зазначені будівлі збудовані у 1970 році, мають бутовий фундамент (крім вби-
ральні), стіни з черепашнику, шиферну покрівлю. На теперішній час будівлі не ви-
користовуються, зношені на 45 %, потребують ремонту.

На земельну ділянку під об’єктом площею 0,1367 га зареєстровано право по-
стійного користування за Управлінням Державної казначейської служби України 
у Лиманському районі Одеської області; кадастровий номер земельної ділянки 
5122755100:02:002:0097.

Більш докладну інформацію щодо зазначеного об’єкта можна отримати за 
телефоном (048) 728-72-62.

пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з 
дня опублікування оголошення на адресу регіонального відділення фдму 
по одеській області: 65012, м. одеса, вул. велика арнаутська, 15.

Черкаська область
інформація 

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

Назва об'єкта: будівля колишньої грибниці (літ. W) колишнього ЗАТ «Черкась-
кий завод «Строммашина» загальною площею 412,3 м2.

Місцезнаходження об’єкта: 18018, м. Черкаси, вул. 14 Грудня, 8. Балансо-
утримувач: відсутній.

Відомості про об'єкт: окремо розташована одноповерхова цегляна будівля, 
обшита металевими листами, має два окремих входи. Висота будівлі – 2,9 м. Фун-
даменти бетонні; стіни – сандвіч-панелі по металевому каркасу, в середині цегляні; 
перегородки цегляні; перекриття – металопрофіль по металевому каркасу; дах – 
двосхилий; покрівля – профнастил; підлога бетонна; вікна дерев’яні, всі закладені 
цеглою; внутрішні двері відсутні; ворота – сандвіч-панелі по металевому каркасу. 
Інженерне забезпечення підведене до будівлі, потребує капітального ремонту. 
Фізичний знос об’єкта – 41 %. Загальний фізичний стан – незадовільний. Будівля 
розташована на території колишнього ЗАТ, не використовується за призначенням, 
відстань від прохідної – орієнтовно 1 км. Поруч з будівлею розташована бетонна 
огорожа, за нею проходить залізнична вітка.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо під об’єкт не ви-
ділена.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 149 900,00 грн.
початкова ціна об’єкта з урахуванням пдв – 179 880,00 грн. 
ПДВ – 29 980,00 грн.
Умови продажу та експлуатації: подальше використання об’єкта покупець ви-

значає самостійно; дотримуватись санітарно-екологічних норм експлуатації об’єкта 
приватизації, правил пожежної безпеки та утримання прилеглої території в належ-
ному санітарному стані; питання землекористування вирішується покупцем після 
укладення договору купівлі-продажу в установленому законодавством порядку.

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

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

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

Грошові кошти в розмірі 17 988,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на 
р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна казначейська 
служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни об’єкта в сумі  
17 988,00 грн без ПДВ».

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 23 жовтня 2017 року 
до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «універ-
сальна товарно-сировинна біржа» 27 жовтня 2017 року, час початку торгів 
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій 
(закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведен-
ня в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за 
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками 
до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна 
товарно-сировинна біржа»: https//www:utsb.сom.ua.

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

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

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

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

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

Чернівецька область
інформація 

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

Назва об'єкта: виробнича будівля (корпус блоку допоміжного) (літ. А, А’ ) за-
гальною площею 1 085,6 м2.

Місцезнаходження об’єкта: вул. Прутська, 10а, м. Чернівці, 58023.
Відомості про об'єкт: виробнича будівля корпусу блоку допоміжного (літ. 

А,А’) – двоповерхова цегляна будівля з різними рівнями, прибудована до колиш-
нього будинку культури «Сучасник». Загальна площа будівлі становить 1 085,6 м2 
та складається з: літ. А – 566,9 м2, у т. ч. площа першого поверху – 283,8 м2 та дру-
гого поверху – 283,1 м2, а також літ. А’ – 518,7 м2, у т. ч. площа першого поверху – 
246,8 м2 та другого поверху – 271,9 м2.

Фундамент стрічковий бетонний; стіни та перегородки цегляні; перекриття: 
перший поверх – монолітний з/б по балках, другий поверх – дерев’яне, оштукату-
рене; дах – з/б плити; покрівля – азбестоцементні листи; підлога бетонна, дощата, 
паркетні щити, плитка; вікна дерев’яні, вікна – склоблок; двері дерев’яні, металеві; 
інженерні комунікації будівлі – електропостачання, центральне опалення, венти-
ляція, водопровід, каналізація, слабкострумові пристрої (на дату оцінки інженерні 
комунікації перебувають у зруйнованому стані та потребують відновлення). Вхід 
до будівлі з вул. Прутської з території ТОВ «Машзавод» та зі сторони ТОВ ВКФ 
«Юпітер». Будівля має декілька окремих входів: з основного, бокового фасадів, а 
також із заднього (дворового) фасаду будівлі до частини приміщень першого по-
верху. Вхід на територію заводу обмежений через суворий перепускний режим. 
Будівля не використовується, рік введення в експлуатацію – 1974. Технічний стан 
приміщень будівлі незадовільний. Об’єкт розташований в серединній зоні міста. 
Під’їзні дороги до об’єкта з твердим покриттям.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не відведена. Бу-
дівля розташована на земельній ділянці, яка згідно з державним актом перебуває 
у постійному користуванні ТОВ «Машзавод».

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 765 725,00 грн.
початкова ціна об’єкта з урахуванням пдв – 918 870,00 грн. 
ПДВ – 153 145,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно.
2. Дотримання санітарно-екологічних норм утримання об’єкта приватизації.
3. Відновлення будівельно-технічного стану об’єкта приватизації протягом 

п’яти років з моменту набуття права власності на об’єкт.
4. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна) 

в установленому законодавством порядку протягом року після набуття права 
власності на об’єкт.

5. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує са-
мостійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права влас-
ності на об’єкт.

6. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю 
за виконанням умов договору, 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.

7. Забороняється подальше відчуження об’єкта приватизації протягом 3 років 
з моменту його придбання покупцем. Після спливу вказаного терміну відчуження 
об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника 
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою дер-
жавного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, 
що затверджується ФДМУ.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 91 887,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

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

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

аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено 
17.10.2017 українською універсальною біржею, час початку внесення ціно-
вих пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових 
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

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

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

Кінцевий термін приймання заяв – 13.10.2017 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. Час 
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

м. київ
в інформації рв фдму по м. києву про продаж об’єкта державної 

власності – групи інвентарних об’єктів: легковий автомобіль ВАЗ 2107 та при-
чіп «Турист» колишнього Українського державного підприємства управління по 
комплектуванню будов машинобудівного комплексу «Укрмашкомплект» за адре-
сою: Київська обл., с. Білогородка, санаторій «Лісова поляна», що перебуває на 
балансі ОП «Укрмашкомплект», опублікованій у газеті «Відомості приватизації» 
від 11.09.2017 № 71 (1091) на стор. 3, замість слів: «Плата за реєстрацію заяви 
на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «Плата за реєстра-
цію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та кошти під час розрахунку за придба-
ний об’єкт приватизації та ПДВ вносяться на р/р № 37184501900001 в ГУДКСУ у  
м. Києві, МФО 820019, код за ЄДРПОУ 19030825, одержувач: РВ ФДМУ по м. Ки-
єву» слід читати: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 
грн (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без 
ПДВ») та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вно-
сяться на р/р № 37184000014093 в ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 
19030825, одержувач – РВ ФДМУ по м. Києву».

Засновник і видавець –  

фонд державного майна україни

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

Додаток виходить щопонеділка та щосереди
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Необхідні дані Ви знайдете  
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управління продажу об’єктів малої приватизації,  
т. 280-42-49

проДаж об’єктів групи Д

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ  
НА АУКЦІОНІ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

Чернігівська область
Незавершене будівництво хлібозаводу (без невстановленого обладнання) 

разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, за адресою: Чернігівська 
обл., м. Корюківка, вул. Вокзальна, 26а. Приватизовано юридичною особою за 
918 917,09 грн, у т. ч. ПДВ – 153 152,85 грн.
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управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-32

проДаж об’єктів групи ж

Черкаська область
інформація 

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

Назва об'єкта: лазня з обладнанням.
Адреса об'єкта: 20400, Черкаська обл., м. Тальне, вул. Кар’єрна, 1б.
Балансоутримувач: ТОВ «Тальнівський щебзавод» (код за ЄДРПОУ 

01375038).
Адреса балансоутримувача: 20400, Черкаська обл., м. Тальне, вул. Кар’єрна, 1.
Інформація про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля з ґанками (літера З-І) 

загальною площею 260,6 м2. Фундаменти бетонні; стіни, перегородки цегляні; пе-
рекриття – з/б плити; покрівля – толь; підлога – керамічна плитка. До складу будівлі 
входять: приміщення лазні площею 105,1 м2, рік будівництва – 1952 та приміщення 
душової-гардеробної площею 155,5 м2, рік будівництва – 1966. Об’єкт використо-
вується за призначенням. Загальний фізичний знос – 36,60 %, санітарно-технічний 
стан задовільний. До будівлі підведені мережі електропостачання, водопостачання, 
каналізація, центральне опалення. Під’їзні шляхи мають тверде покриття. Об’єкт 
розташований на території ТОВ «Тальнівський щебзавод».

Обладнання: шафи для спецодягу (інв. № 360) – 28 штук, рік виробництва – 
1974, фізичний стан задовільний; пральна машина (інв. № 361), рік виробництва 
– 1971, фізичний стан задовільний; пральна машина (інв. № 362), рік виробництва 
– 1968, фізичний стан незадовільний.

Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 70 525,00 грн, ПДВ – 14 105,00 грн.
початкова ціна з урахуванням пдв – 84 630,00 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності; покупець повинен здій-

снювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати 
дотримання санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законо-
давства, правил пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України; пи-
тання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметь-
ся покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта 
приймання-передачі об’єкта.

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

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

Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час роз-
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007, 
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, 
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за 
реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).

Грошові кошти в розмірі 8 463,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкась-
кій області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Держав-
на казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни 
об’єкта приватизації, без ПДВ»).

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні: 23 жовтня 2017 р. до 17.00.
аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «універ-

сальна товарно-сировинна біржа» 27 жовтня 2017 року, час початку торгів 
(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 на сайт Товарної біржі «Універсальна 
товарно-сировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.

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

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

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його 
розташування.

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області 
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00 
до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 до 16.00. Телефон для довідок 
(0472) 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

Чернівецька область
інформація 

про продаж на аукціоні в електронній формі за методом зниження 
ціни об’єкта приватизації державної власності – їдальні на 330 

місць, що перебуває на позабалансовому рахунку тов «машзавод»
Назва об'єкта: їдальня на 330 місць.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Прутська, 16б, м. Чернівці, 58023.
Відомості про об'єкт: будівля їдальні – двоповерхова цегляна будівля з підва-

лом. Загальна площа будівлі їдальні – 1 836,8 м2, у т. ч.: загальна площа підвалу – 
212,3 м2, загальна площа 1-го поверху – 830,5 м2, 2-го – 794,0 м2. Приміщення 
першого поверху їдальні загальною площею 830,5 м2 передані в оренду, вико-
ристовуються за призначенням та перебувають в задовільному стані. Приміщення 
другого поверху та підвалу не використовуються та опечатані. У приміщеннях дру-
гого поверху наявні сліди протікання покрівлі. Об’єкт розташований в серединній 
зоні міста, в промисловій зоні.

Їдальня розташована на земельній ділянці, яка перебуває у постійному корис-
туванні ТОВ «Машзавод». Окремо під об’єкт приватизації земельна ділянка не виді-
лена. Територія підприємства огорожена, знаходиться під охороною, вхід (в’їзд) на 
яку здійснюється через прохідну заводу під наглядом охорони за перепустками.

Під’їзні дороги до об’єкта з твердим покриттям, навколишня територія опо-
ряджена, охороняється.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не відведена. Бу-
дівля знаходиться на земельній ділянці, яка згідно з державним актом перебуває 
у постійному користуванні ТОВ «Машзавод».

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 423 434,00 грн (один мільйон 
чотириста двадцять три тисячі чотириста тридцять чотири гривні 00 копійок).

ПДВ – 284 686,80 грн (двісті вісімдесят чотири тисячі шістсот вісімдесят шість 
гривень 80 коп.).

початкова ціна об’єкта з урахуванням пдв – 1 708 120,80 грн (один міль-
йон сімсот вісім тисяч сто двадцять гривень 80 копійок).

Умови продажу об’єкта приватизації.
1. Покупець зобов’язаний зберігати профіль діяльності об’єкта протягом 5 років.

2. Покупець зобов’язаний дотримуватись санітарно-екологічних норм утри-
мання об’єкта приватизації.

3. Право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця після сплати 
в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації та після державної реєстрації 
в установленому законодавством порядку права власності.

4. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує 
самостійно в межах чинного законодавства після набуття права власності на 
об’єкт.

5. Забороняється подальше відчуження об’єкта приватизації протягом 3 років 
з моменту його придбання покупцем. Після спливу вказаного терміну, відчуження 
об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника 
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою дер-
жавного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, 
що затверджується ФДМУ.

6. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю 
за виконанням умов договору, 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 170 812,08 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.

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

аукціон в електронній формі буде проведено 17.10.2017 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 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 вересня 
2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії докумен-
тів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української 
Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох ка-
лендарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати 
на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 
52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином 
засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надси-
лання 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: 13.10.2017 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. Час 
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

вінницька область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
�  1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 1-40 

(12,2 м2) та част. № 1-35 (7,95 м2), загальною площею 20,15 м2 на 1-му по-
версі 2-поверхової будівлі пожежного депо окремого поста державної по-
жежної охорони смт оратів (ппЧ-24). Балансоутримувач: ГУ ДСНС України у 
Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Оратівський 
р-н, смт Оратів, вул. Хмельницького (колишня Петровського), 4. Мета проведен-
ня оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна 
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адре-
са замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ 
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Житник В. І. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 
приміщення, 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкових фінансових інвестицій станом на 01.01.2017: відновна – 562,18 грн; за-
лишкова – 0,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-
цю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення (апаратної 

№ 3) площею 46,4 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. а), яка є 
пам’яткою архітектури місцевого значення. Балансоутримувач: ПАТ «Національна 
суспільна телерадіокомпанія України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, 
вул. Симона Петлюри (колишня Чкалова), 15. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Теле-
фон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Теле-
факс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: 
vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. 
Платник робіт з оцінки – КП «Центр історії Вінниці». Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ста-
ном на 15.09.2017: відновна – 289 835,00 грн; залишкова – 289 835,00 грн. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017. Строк виконання робіт по даному 
об’єкту не повинен перевищувати 3 календарних днів від дати підписання договору 
на проведення незалежної оцінки майна.
�  3. Назва об’єкта оцінки: частина (1/10) металевої радіовежі (інв. 

№ 005169). Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Південно-Західна 
електроенергетична система» державного підприємства «Національна енерге-
тична компанія «Укренерго». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., 
Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Коцюбинського, 23, на території СО 
«Погребищенські електричні мережі» ПАТ «Вінницяобленерго». Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії до-
говору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна 
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адре-

апарат фдму
інформація 

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
� Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій публічного акціонер-

ного товариства (пат) «сумихімпром» у кількості 1 738 665 246 шт., що 
становить 99,995 % статутного капіталу товариства, з метою приватизації 
шляхом продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом 
аукціону відповідно до додатка 4 до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 03 вересня 2014 року № 861-р «Деякі питання приватизації» (зі змінами).  
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Сумихімпром». Місце-
знаходження об’єкта оцінки: вул. Харківська, п/в 12, м. Суми, 40003; тел. (0542) 
67-42-12, тел./факс (0542) 68-35-13. 

Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу державного пакета 
акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. Те-
лефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 
286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. 

Види економічної діяльності (коди КВЕД) ПАТ «Сумихімпром»: 20.15 – виробни-
цтво добрив та азотних сполук; 20.12 – виробництво барвників та пігментів; 20.59 – 
виробництво іншої хімічної продукції н.в.і.у. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвести-
цій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПАТ «Сумихімпром», од.: 
усього 33392, зокрема: будинків та споруд – 1 795; машин та обладнання – 16 447; 
транспортних засобів – 257; інструментів, приладів, інвентарю – 8 645; багаторічних 
насаджень – 29; інших основних засобів – 22; малоцінних необоротних матеріаль-
них активів – 6 197. Інших нематеріальних активів – 380. Об’єктів незавершеного 
будівництва – 18. Довгострокових фінансових інвестицій – 25. Розмір статутного 
капіталу ПАТ «Сумихімпром», тис. грн: 434 687,00. Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних ін-
вестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.06.2017, тис. грн: 
усього 683 499,00, зокрема: будинків та споруд – 405 399,00; машин та обладнан-
ня – 265 442,00; транспортних засобів – 7 587,00; інструментів, приладів, інвента-
рю – 5 054,00; інших основних засобів – 9,00; малоцінних необоротних матеріаль-
них активів – 8,00. Інших нематеріальних активів – 130,00. Об’єктів незавершеного 
будівництва – 33 765,00. Довгострокових фінансових інвестицій – 0,110.

Кількість земельних ділянок: 38. Розмір земельних ділянок, усього: 637,5134 га. 
Місце розташування земельних ділянок: 40012, м. Суми, вул. Харківська; м. Суми, 
р-н Аварійного; м. Суми, вул. Боженко; м. Суми, вул. Погранична; м. Суми, р-н оз. 
Олдиш; м. Суми, вул. Псільська, 14; м. Суми, вул. Миру, 28; м. Суми, вул. Харківська, 
30; м. Суми, урочище «Олдиш 1»; Бездрицька с/р; Токарівська с/р; Токарівська с/р, 
балка «Глибокий Яр», с. Токарі; В. Чернеччинська, с/р, с. Вільшана; В. Чернеччин-
ська, с/р; В. Сироватська с/р; Гребениківська с/р, Тростянецького р-н; с. Бездрик, 
вул. Комсомольська, 27; В. Сироватська с/р, с. Залізняк; м. Суми, вул. Лінійна, 6; 
м. Суми, вул. Олдиш, 57. Цільове призначення земельної ділянки: землі промис-
ловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення; землі 
житлової забудови; землі громадської забудови; землі іншої комерційної діяльнос-
ті; землі оздоровчого призначення; землі рекреаційного призначення; землі сіль-
ськогосподарського призначення. Правовий режим земельних ділянок: державні 
акти на право постійного користування земельною ділянкою 1 – СМ № 002673, ЯЯ 
№ 288940, ЯЯ № 293966, ЯЯ № 288894, ЯЯ № 288989, ЯЯ № 288943, ЯЯ № 288895, 
ЯЯ № 293752, ЯЯ № 288966, ЯЯ № 288969, ЯЯ № 288964, ЯЯ № 288965, ЯЯ 
№ 293753, ЯЯ № 293755, ЯЯ № 293751, ЯЯ № 293314, ЯЯ № 293313, ЯЯ № 293315, 
ЯЯ № 293317, ЯЯ № 293316, ЯЯ № 278645, ЯЯ № 278644, ЯЯ № 278646, ЯЯ 
№ 278647, ЯЯ № 283249; договір оренди від 10.06.2011 № 90/1663; договір оренди 
від 04.06.2007 № 90/1123; договір оренди від 04.06.2007 № 90/1124. Нормативна 
грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: 1 995 603,733. Наявність об’єктів, ві-
домості про які містять державну таємницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 

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

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України 
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до По-
ложення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання 
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження прак-
тичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних майно-

вих комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, 
у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», спеціалізаціями 2.1  
«Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та 
нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)» та 2.2 
«Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфіка-
ційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж 
професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комп-
лексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі 
прав на об’єкти інтелектуальної власності).

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 виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до 
Положення формами.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного това-
риства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товари-
ства).

Комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцін-
ки, що не перевищують 120 000,00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено 
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового 
відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або без-
посередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна 
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 03 жовтня 2017 року.

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

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

вул. генерала алмазова, 18/9, кімн. 303) 09 жовтня 2017 року о 14.00.

са замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ 
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «ЗЕОНБУД». Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 
частина радіовежі. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансо-
вих інвестицій станом на 30.06.2017: відновна – 2 150,00 грн; залишкова – 533,42 
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 25 пло-

щею 28,8 м2 на 1-му поверсі одноповерхової прибудови до 9-поверхового 
гуртожитку № 6 (літ. а). Балансоутримувач: Вінницький національний технічний 
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Келецька, 
102а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укла-
дення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного 
майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна 
адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ 
ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – професійний творчий пра-
цівник Кравчук С. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні акти-
ви, 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 01.09.2017: 
відновна – 38 595,75 грн; залишкова – 9 192,66 грн. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 30.09.2017.

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

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

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

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 оголошеної дати 
проведення конкурсу (включно) (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’єкту 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 67-26-08.

житомирська область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 20,82 м2 на першому 

поверсі будівлі суду (літ. а-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська 
обл., смт Попільня, вул. Б. Хмельницького, 24. Балансоутримувач: Територіаль-
не управління Державної судової адміністрації України в Житомирській області  
(м. Житомир, майдан Соборний, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Жито-
мирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Кравчук В. В.
� Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення площею 54,0 м2 будівлі гурто-

житку (літ. а). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Новоград-
Волинський, вул. Левченка, 2. Балансоутримувач: Новоград-Волинський 
промислово-економічний технікум (Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, 
вул. В. Шевченка, 38). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Дата оцінки: 30.09.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; 
платник робіт з оцінки – ФОП Мельничук О. А.
� Об’єкт оцінки № 3: нежитлове приміщення площею 49,4 м2 на 1-му 

поверсі двоповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомир-
ська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 19/10. Балансоутримувач: Головне 
управління статистики у Житомирській області (м. Житомир, вул. М. Сціборсько-
го, 6а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 
30.09.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт 
з оцінки – ФОП Марчук І. О.
� Об’єкт оцінки № 4: нежитлове приміщення площею 19,7 м2 в адміні-

стративній будівлі (літ. а). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., 
м. Радомишль, вул. Присутственна, 7. Балансоутримувач: Радомишльський район-
ний відділ УМВС в Житомирській області (Житомирська обл., м. Радомишль, вул. М. 
Житомирська, 11а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Дата оцінки: 30.09.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; 
платник робіт з оцінки – ФОП Дукмасов І. В.
� Об’єкт оцінки № 5: нежитлові приміщення площею 158,7 м2 будівлі 

(літ. а). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, 
с. Бараші, вул. Кірова, 4. Балансоутримувач: Головне територіальне управління 
юстиції у Житомирській області (м. Житомир, майдан Соборний, 1). Мета прове-
дення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2017. Замовник 
оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – КП «Єміль-
чинська центральна районна аптека № 19».

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, 
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зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 
(далі – Положення).

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

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.

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

об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ 
по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
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. с. ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.

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: необоротні активи державного підприємства «україна». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Черняхів, вул. Мель-
нична, 6. Балансоутримувач: ДП «Україна» (Житомирська обл., смт Черняхів, 
вул. Мельнична, 6). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості необоротних активів для визначення розміру пайового фонду колектив-
ного сільськогосподарського підприємства. Основні види продукції (послуг) що 
виробляються: 01.11 – вирощування зернових культур, бобових культур та насіння 
олійних культур; 01.29 – вирощування інших багаторічних культур; 01.41 – розве-
дення великої рогатої худоби молочних порід; 01.43 – розведення коней та інших 
тварин родини конячих; 01.46 – розведення свиней; 01.61 – допоміжна діяльність в 
рослинництві. Кількість об’єктів необоротних активів – 609 од.: нематеріальні активи 
(право користування земельними ділянками), будівлі, споруди, транспортні засоби, 
машини та обладнання, багаторічні насадження, довгострокові біологічні активи, 
передавальні пристрої, інші необоротні активи. Балансова залишкова вартість 
необоротних активів – 27 664 639,21 грн станом на 01.09.2017. Розмір земельних 
ділянок: близько 4 500,0 га. Місце розташування земельних ділянок: Житомирська 
обл., Черняхівський р-н. Цільове призначення земельних ділянок: для ведення то-
варного с/г господарства. Правовий режим земельної ділянки – право постійного 
користування. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок – відсутні дані. Дата 
оцінки: 30.09.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник 
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області.

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

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

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному 
об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ 
по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
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.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 20 календарних днів.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з 

оцінки, що перевищують 60 000,00 грн.
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. с. ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.

Закарпатська область
IнформацIя 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення коридору (поз. 38 за пла-

ном) площею 21,5 м2 на п’ятому поверсі навчально-лабораторного корпусу 
літ. «а». Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Універ-
ситетська, 14. Найменування балансоутримувача: Державний вищий навчальний 
заклад «Ужгородський національний університет» (тел. (095) 539-95-58). Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Марчук В. О. Правовий режим 
земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна): 30.09.2017.

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

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

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викла-
дені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її скла-
дання, 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 виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до 
Положення формами.

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і 
складається з:

підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, каль-
куляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання 
робіт (у календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк вико-
нання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів); документів щодо 
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).

На підставі показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної 
оцінки майна, наданих ФДМУ листом від 22.05.2017 № 10-59-10064, максимальна 
ціна послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання 
переможця, становить 2 200,00 грн.

Подібними об’єктами є: приміщення, частини будівель, зокрема, офісна, 
торговельно-офісна, торговельна нерухомість під заклади громадського харчу-
вання.

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

На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь 
у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

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

ЗапоріЗька область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), 

відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій 
області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізь-
кій області.
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина даху об’єкта «будівля головного кор-

пусу гаража на 50 а/м» (інв. № 102/1/666, літ. е-2, е-1) загальною площею 
136,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, 
вул. Комунальна, 6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою з метою укладення 
договору оренди. Балансоутримувач майна: ВП «Запорізька атомна електрична 
станція» ДП «НАЕК «Енергоатом». Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна». Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017.
�  2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 138 загальною 

площею 9,6 м2 третього поверху п’ятиповерхової будівлі служби охоро-
ни здоров’я (літ. г-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. О. 
Матросова, 29. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 

оренди. Балансоутримувач майна: ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС 
України по Запорізькій області». Платник робіт з оцінки: Запорізька обласна бла-
годійна членська організація «Панацея». Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 30.09.2017.
� 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху загальною площею 4,0 м2 будівлі 

гуртожитку (літ. а-5, реєстровий номер 05402565.2.тмявжЮ024). Місцез-
находження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Трегубова, буд. 1. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутри-
мувач майна: Запорізький гідроенергетичний коледж Запорізької державної інже-
нерної академії. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Глобал-Нет». Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017.
� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 3, 4 загальною площею 

42,2 м2 першого поверху триповерхової будівлі учбового корпусу (літ. а-3). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Лютнева, 
194. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Ба-
лансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Мелітопольське вище 
професійне училище». Платник робіт з оцінки: ФОП Кириченко А. О. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017.
� 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх гуртожитку (літ. а-9) 

нежитлові приміщення № 26, з № 28 до № 32 включно, які переведені розпо-
рядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 12.02.2010 
№ 34 із жилого фонду в нежилий загальною площею 132,6 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 50. Розмір земельної ділянки (ділянок), 
усього: 0,4643 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, 
вул. Чарівна, 50. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – розташування 
гуртожитку. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користуван-
ня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – 4 725 784,69 грн. 
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні), – відсутня. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач 
майна: Запорізький авіаційний коледж ім. О. Г. Івченка. Платник робіт з оцінки: 
ПАТ «Державний ощадний банк України». Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 30.09.2017.
� 6. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина даху будів-

лі головного корпусу (літ. а-2, реєстровий номер 38461727.1.аааалб943) 
загальною площею 100,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька 
обл., м. Енергодар, вул. Молодіжна, буд. 16. Мета проведення незалежної оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з 
метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Дер-
жавна установа «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони 
здоров’я України». Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна». Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
� 7. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі пожежного депо загальною 

площею 80,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Грязнова, 
65. Балансоутримувач майна: Головне управління державної служби України з над-
звичайних ситуацій у Запорізькій області. Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою 
продовження терміну дії договору оренди. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017.

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

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

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які 
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно 
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну ді-
яльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки 
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що 
відповідають об’єкту оцінки.

Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту 
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта 
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (квалі-
фікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про 
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

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

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

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

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

Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпе-

чення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 
№ 10) до 15.00 06.10.2017 (включно).

конкурс відбудеться 12.10.2017 о 10.00 у рв фдму по Запорізькій об-
ласті за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. перемоги, 50, каб. 35.

кіровоградська область
IнформацIя 

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

до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
� Назва об’єкта оцінки: будівля деревообробної майстерні загальною 

площею 1 045,95 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, Кири-
лівське лісництво, Кременчуцьке шосе, 1, що перебуває на балансі державного 
підприємства «Світловодське лісове господарство». Найменування балансоутри-
мувача: державне підприємство «Світловодське лісове господарство». Місцез-
находження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, Кирилівське 
лісництво, Кременчуцьке шосе, 1. Мета проведення незалежної оцінки: про-
довження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. 
Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника 
конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних ін-
вестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Ба-
лансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, 
тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять дер-
жавну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
31.10.2017. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташуван-
ня земельної ділянки: м. Світловодськ, Кирилівське лісництво, Кременчуцьке 
шосе, 1. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, 
м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ТОВ «Південьтоппостач» 
(тел. (050) 592-04-55, Сергій).

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

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до 
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, застосовується 
ФДМУ, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 
200 (двісті) тисяч гривень.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практич-
ної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» 
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфіка-
ційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж 
професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її 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 виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до 
Положення формами.

Подібними об’єктами є будівлі та нежитлові приміщення.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового 

відправлення на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо 
у кімнату 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, 
вул. Глинки, 2 до 09.10.2017 включно у робочий час до 17.15. На конверті слід 
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також за-
значити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та 
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
конкурс відбудеться 13 жовтня 2017 р. о 9.00 у рв фдму по кіровоград-

ській області за адресою: 25009, м. кіровоград, вул. глинки, 2, кімн. 708.

одеська область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення, інвентарний 

№ 10300002, загальною площею 151,4 м2. Найменування балансоутримува-
ча об’єкта оцінки: Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного 
бізнесу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Троїцька, буд. 25. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку оренд-
ної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: 
(048) 731-50-28, 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, 
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсут-
ні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу 
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів 
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, па-
кетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна 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): 
листопад – грудень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ 
«Продукт – Постачання», тел. 723-62-29.
� 2. Назва об’єкта оцінки: виробничі приміщення харчоблоку на пер-

шому поверсі учбового корпусу, інвентарний № 101310003, загальною 
площею 127,08 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одесь-
кий торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-
економічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. 25-ї 
Чапаєвської дивізії, буд. 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Те-
лефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29; електронна адреса за-
мовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого 
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак-
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір 
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (за-
значається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-
вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцін-
ка майна): вересень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП 
Бороденко Михайло Сергійович, тел. (096) 658-67-37.
� 3. Назва об’єкта оцінки: кімната № 5 (площа 34,4 м2). Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне виробничо-технічне підприємство 
«Граніт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Терешкової, 27, корп. 
3, 6-й поверх. Мета проведення оцінки: передача приміщення в оренду. Теле-
фони замовника конкурсу: (048) 765-39-59, 766-46-66; Факс замовника конкурсу 
(048) 765-20-21. Електронна адреса замовника конкурсу: Granit@ukroboronprom.
com. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необо-
ротні активи якого оцінюються: 33.11 – ремонт i технiчне обслуговування готових 
металевих виробiв; 33.12 – ремонт i технiчне обслуговування машин i устаткуван-
ня промислового призначення; 46.90 – неспецiалiзована оптова торгiвля; 72.19 – 
дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних 
наук; 74.90 – інша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н.в.i.у. 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): група нематеріальні активи – 69 од.; 
група основні засоби – 497 од.; об’єкти незавершених капітальних інвестицій – 16 
од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. 
грн: 1 720 546,95 грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, па-
кетів акцій, часток, паїв). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій. Довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на 30.06.2017 
(за останній звітний період). По підприємству ДВТП «ГРАНІТ» за балансом ф. № 1 
«Баланс» на 30 червня 2017 року балансова залишкова вартість основних засобів – 
5 771,00 тис. грн; нематеріальних активів – 196 тис. грн; незавершених капітальних 
інвестицій – 159,00 тис. грн. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, 
пакетів акцій, часток, паїв): дві. Розмір земельних ділянок, усього: 0,4857 га. Місце 
розташування земельних ділянок: м. Чорноморськ, вул. Промислова 18б; м. Одеса, 
вул. Терешкової, 27. Цільове призначення земельних ділянок: виробнича діяльність. 
Правовий режим земельних ділянок: право постійного користування. Нормативна 
грошова оцінка земельних ділянок: 2 976 345,00 грн (м. Чорноморськ); 418 550,37 
грн (м. Одеса). Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): на десятий день після ви-
значення оцінювача. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Державне 
виробничо-технічне підприємство «Граніт».
� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення підвалу будівлі гідро-

технічного корпусу загальною площею 3291,0 м2. Найменування балансоу-
тримувача об’єкта оцінки: Одеська держана академія будівництва та архітектури. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з 
метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-
28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника 
конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оці-
нюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак-
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Роз-
мір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн 
(зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, 
паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвес-
тицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок 
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, 
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) 
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільо-
ве призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) 
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наяв-
ність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 01.09.2017. Інформація про особу – платника 
робіт з оцінки: ПАТ «ВФ Україна» (ПрАТ «ВФ Україна») (код за ЄДРПОУ 14333937), 
тел. Олексій (095) 289-55-55.
� 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого по-

верху гуртожитку № 4 площею 2,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Піонерська, 20. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації до-
говору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника 
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні 
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти неза-
вершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком 
(зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) 
господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових 
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість немате-
ріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: 
–. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому 
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 
–. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим 
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): 
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 01.09.2017. Інформація про особу – плат-
ника робіт з оцінки: ФОП Рябуха Олександр Миколайович (ідентифікаційний номер 
2893411351), тел.: (067) 482-82-61, (095) 279-33-30.
� 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля на 

1-му поверсі учбово-лабораторного корпусу № 2 (інв. № 1031020020) пло-
щею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська держана 
академія будівництва та архітектури. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
вул. Дідріхсона, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон за-
мовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, 
електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 

відповідно до звернення рв фдму по кіровоградській області  
в інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльнос-
ті, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, опу-
блікованій у в газеті «Відомості приватизації» № 73 (1093) від 18.09.2017 на  
стор. 5, адресу об’єкта оцінки слід читати: «кіровоградська обл., м. кро-
пивницький (кіровоград), вул. полтавська, 73», місце розташування зе-
мельної ділянки слід читати: «м. кропивницький (кіровоград), вул. пол-
тавська, 73».
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інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окре-
мо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, па-
кетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий ре-
жим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 01.09.2017. Інформація 
про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» (код за 
ЄДРПОУ 14360570), тел. 706-03-09, Ганна.
� 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване підвальне приміщення 

загальною площею 46,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Головне управління статистики в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, просп. Леніна, 23. Мета проведення оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою про-
лонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс 
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: 
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господа-
рювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові ін-
вестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в 
разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавер-
шених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначаєть-
ся окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-
вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 01.09.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: суб’єкт підпри-
ємницької діяльності – фізична особа Пельтек Василь Георгійович (код за ЄДРПОУ 
2255101630); тел. (098) 587-25-70.
� 8. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на першому по-

версі двоповерхового учбового корпусу загальною площею 15,0 м2. Найме-
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет  
ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький 
бульвар, 24/26. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-
29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окре-
мо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, па-
кетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим 
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): 
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 01.09.2017. Інформація про особу – плат-
ника робіт з оцінки: ФОП Ривкін Віталій Анатолійович (код за ЄДРПОУ 2993401677), 
тел.: 38-80-40, 791-80-40.
� 9. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на першому 

поверсі 3-поверхового учбового корпусу загальною площею 6,0 м2. Найме-
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет 
ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дворянська, 
2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника кон-
курсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електро-
нна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності 
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий 
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвес-
тицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо 
за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, па-
кетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим 
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): 
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 01.09.2017. Інформація про особу – плат-
ника робіт з оцінки: ФОП Ривкін Віталій Анатолійович (код за ЄДРПОУ 2993401677), 
тел.: 38-80-40, 791-80-40.
� 10. Назва об’єкта оцінки: окремо розташована будівля павільйонного 

типу на території 1-го району рмтп загальною площею 124,5 м2. Наймену-
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Ренійський морський торговельний 
порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 
188. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкту для розра-
хунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електро-
нна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності 
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий 
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвес-
тицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо 
за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, па-
кетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий ре-
жим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 01.09.2017. Інформація 
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Рені-Лайн» (код за ЄДРПОУ 22478794), 
тел. 799-22-07 Ляшенко Олег Валерійович, бухгалтерія (048) 406-16-82 Ірина, 
(050) 336-41-97 В’ячеслав Олександрович, iuska@reni-line.com Sab@sab-company.
net (04840) 4-00-67.
� 11. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина нежитлового примі-

щення вестибуля будівлі інституту на 1-му поверсі 9-поверхової будівлі, 
інв. № 2255, площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут «Укрпівдендіпровод-
госп». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, 13. Мета про-
ведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса за-
мовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс 
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематері-
альні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 
1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. 
грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, 
паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвес-
тицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок 
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, 
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) 
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільо-
ве призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) 
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 01.09.2017. Інформація про особу – платника робіт з 
оцінки: ФОП Пятишкін Олексій Валеріанович (код за ЄДРПОУ 2585112859), тел.: 
(067) 484-49-69; (067) 559-30-58; Matkovskaya@inbox.ru.
� 12. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина приміщення технічного 

поверху площею 11,6 м2 та частина даху площею 18,0 м2, площею 29,6 м2. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний регіональний 
проектно-вишукувальний інститут «Укрпівдендіпроводгосп». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, 13. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації до-
говору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника 
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необо-
ротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кіль-
кість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з 
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного 
капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних 
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних ін-

вестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) 
станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів не-
рухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів 
акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташу-
вання земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): 
–. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка 
земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять держав-
ну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 01.09.2017. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 
21673832), shevchenko@karbon.od.ua, бухгалтер (067) 675-77-36 Марина, Mariya.
Romanchuk@kyivstar.net; Олександр Анатолійович 06-343-79-70; Сергій Будьков-
ський (067) 751-86-18, Ruzzik@ukr.net; Butkovskiy@ariya.poltava.ua.
� 13. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина технічного поверху пло-

щею 9,0 м2 та ділянка даху площею 1,0 м2 у будівлі гуртожитку загальною 
площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський 
національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. 
Шампанський, 7, м. Одеса. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Те-
лефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види 
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи 
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (за-
значаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) 
господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових 
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість немате-
ріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом 
на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомос-
ті, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, 
часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташуван-
ня земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): 
–. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка 
земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять держав-
ну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 01.09.2017. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 
21673832), shevchenko@karbon.od.ua, бухгалтер (067) 675-77-36 Марина, Mariya.
Romanchuk@kyivstar.net; Олександр Анатолійович 06-343-79-70; Сергій Будьков-
ський (067) 751-86-18, Ruzzik@ukr.net; Butkovskiy@ariya.poltava.ua.
� 14. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина технічного поверху 

площею 12,0 м2 та ділянка даху площею 3,0 м2, загальною площею 15,0 м2. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний по-
літехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: просп. Шевченка, 1, 
м. Одеса. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для роз-
рахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електро-
нна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності 
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий 
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвес-
тицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо 
за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, па-
кетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий ре-
жим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 01.09.2017. Інформація 
про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832), 
shevchenko@karbon.od.ua, бухгалтер (067) 675-77-36 Марина, Mariya.Romanchuk@
kyivstar.net; Олександр Анатолійович 06-343-79-70; Сергій Будьковський  
(067) 751-86-18, Ruzzik@ukr.net; Butkovskiy@ariya.poltava.ua.
� 15. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі котельні ппЧ № 30 пло-

щею 15,0 м2 та частина фундаменту труби котельні площею 5,0 м2, за-
гальною площею 20,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:  
2 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Одеська обл., Білгород-Дністровський район, смт Затока, ППЧ № 30. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса за-
мовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс 
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематері-
альні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 
1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. 
грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, 
паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвес-
тицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок 
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, 
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) 
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільо-
ве призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) 
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 01.09.2017. Інформація про особу – платника робіт з 
оцінки: ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832), shevchenko@karbon.od.ua, 
бухгалтер (067) 675-77-36 Марина, Mariya.Romanchuk@kyivstar.net; Олександр 
Анатолійович 06-343-79-70; Сергій Будьковський (067) 751-86-18, Ruzzik@ukr.
net; Butkovskiy@ariya.poltava.ua.
� 16. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля 

2-го поверху адміністративної будівлі загальною площею 2,0 м2. Найме-
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: 6 Державний пожежно-рятувальний 
загін Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в 
Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Прохорівська, 
6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника кон-
курсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електро-
нна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності 
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий 
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвес-
тицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо 
за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, па-
кетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим 
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): 
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 01.09.2017. Інформація про особу – плат-
ника робіт з оцінки: ФОП Бабій Олександр Леонідович (код за ЄДРПОУ 3120718599), 
тел.: (097) 901-78-37; 783-78-37.
� 17. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення кухні пер-

шого поверху (кімн. 103) гуртожитку № 2 загальною площею 4,0 м2. Найме-
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний 
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Семінарська, 7. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника кон-
курсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електро-
нна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності 
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий 
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвес-
тицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо 
за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, па-
кетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий ре-
жим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 01.09.2017. Інформація 
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Автоматизація та телемоніторинг» (код 
за ЄДРПОУ 41244650), ryabukha@gmail.com, тел.: (067) 482-82-61, (095) 279-33-
30, (093) 812-68-66 Олександр Рябуха.
� 18. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення кухні друго-

го поверху гуртожитку № 4 загальною площею 4,0 м2. Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. М. Говорова, 11а. Мета про-
ведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса за-
мовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс 
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (немате-
ріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за 

групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського това-
риства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, паке-
тів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий ре-
жим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 01.09.2017. Інформація 
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Автоматизація та телемоніторинг» (код 
за ЄДРПОУ 41244650), ryabukha@gmail.com, тел.: (067) 482-82-61, (095) 279-33-
30, (093) 812-68-66 Олександр Рябуха.
� 19. Назва об’єкта оцінки: технічна територія у вигляді облаштованого 

майданчика з покриттям загальною площею 300,0 м2. Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Великий Даль-
ник, вул. Кірова, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-
29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окре-
мо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, па-
кетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим 
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): 
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 01.09.2017. Інформація про особу – плат-
ника робіт з оцінки: ПП «ВІРАЖ – 1» (код за ЄДРПОУ 30652169), тел. (067) 484-00-
84 Віктор Никифорович, virazh_1@ukr.net.
� 20. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (№ 1, 2, 3 за планом) 

в одноповерховій будівлі № 226 (інв. № 10300003) загальною площею 
127,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 3 Спеціальний центр 
швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Місцез-
находження об’єкта оцінки: Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребково. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса за-
мовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс 
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (немате-
ріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за 
групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського това-
риства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, паке-
тів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим 
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): 
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 08.09.2017. Інформація про особу – плат-
ника робіт з оцінки: ФОП Шевченко Валентина Василівна (ідентифікаційний номер 
2223105647), тел. (067) 156-82-02.
� 21. Назва об’єкта оцінки: технологічний проїзд Заводської гавані за-

гальною площею 70,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» 
(Адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки:  
м. Одеса, вул. Миколи Гефта, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника кон-
курсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні 
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти неза-
вершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з об-
ліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного 
капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних 
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних ін-
вестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) 
станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів не-
рухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів 
акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташу-
вання земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): 
–. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка 
земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять держав-
ну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 08.09.2017. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «БРУКЛІН – КИЇВ» (код за  
ЄДРПОУ 31795619), Володимир Станіславович Сєверов 729-35-38, 729-33-82 
Олена (anna@brooklyn.ua) (067) 373-80-74, 729-47-08 Оксана Миколаївна, бухг. 
oksana@brooklyn.kiev.ua, 729-47-08 Оксана boiko@brooklyn.kiev.ua.
� 22. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вмивальної кімнати гурто-

житку № 9 загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Шампанський, 2а. Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замов-
ника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, 
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсут-
ні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу 
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки 
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, 
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошо-
ва оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які міс-
тять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
08.09.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Криницька Олек-
сандра Назарівна (код за ЄДРПОУ 1409815187); тел. (067) 283-69-04.
� 23. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення критого вантажного 

складу № 6 загальною площею 8 103,0 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: ДП «Ренійський морський торговельний порт». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188. Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою 
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, теле-
факс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: 
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господа-
рювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові ін-
вестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в 
разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавер-
шених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначаєть-
ся окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-
вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 08.09.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «АГРО – 
РЕНІ» (код за ЄДРПОУ 37565261), тел.: (093) 651-56-00, (093) 680-79-85, (04840) 
4-45-58, Олена бух. peterpashaly@gmail.com, бух. agroreni@ukr.net.
� 24. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення учбово-виробничого ка-

фетерію у вестибулі учбового корпусу загальною площею 20,0 м2. Наймену-
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Ізмаїльське вище професійне училище 
державного університету інфраструктури України. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: 68604, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Фанагорійська, 7. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою про-
лонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс 
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: 
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господа-
рювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові ін-
вестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в 
разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавер-
шених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначаєть-
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ся окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-
вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 08.09.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Ізетов 
Юрій Мансурович (код за ЄДРПОУ 2500801215), тел.: (096) 361-85-20 Юрій, (048) 
417-56-67, (096) 361-85-17 Ігор, zetooo55@gmail.com.
�  25. Назва об’єкта оцінки: відкрита складська площа (реєстро-

вий № 01125666.1.цихгж450); відкрита складська площа (реєстро-
вий № 01125666.1.цихгж595); відкрита складська площа (реєстровий 
№ 01125666.1.цихгж284); частина площі з покриттям в тилу причалу № 39 
(реєстровий № 01125666.1.цихгж397) загальною площею 27 499,0 м2. 
 Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одесь-
кий морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
вул. Миколи Гефта, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Те-
лефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види 
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи 
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (за-
значаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) 
господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових 
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість немате-
ріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом 
на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомос-
ті, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, 
часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташуван-
ня земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): 
–. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка 
земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять держав-
ну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 08.09.2017. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «БРУКЛІН – КИЇВ» (код за 
ЄДРПОУ 31795619), Володимир Станіславович Сєверов 729-35-38, 729-33-82, 
Олена (anna@brooklyn.ua), (067) 373-80-74, 729-47-08, Оксана Миколаївна бухг. 
oksana@brooklyn.kiev.ua, 729-47-08 Оксана boiko@brooklyn.kiev.ua.

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

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її 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 документація подається у запечатаному конверті шляхом пошто-
вого відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або 
безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю органі-
заційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) 
до 18.00 19.10.2017. На конверті потрібно 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.

конкурс відбудеться 25.10.2017 об 11.00 у рв фдму по одеській об-
ласті (65012, м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, кімн. 503). телефон 
для довідок (048) 731-50-39.

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: склад неопалювальний кес (за гп літ. м). Місцезна-

ходження об’єкта: пров. Курортний, 44, смт Нові Санжари, Полтавська обл. Балан-
соутримувач: Медичний центр «Нові Санжари» Національної гвардії України. Мета 
оцінки: визначення ринкової вартості з метою передачі об’єкта в оренду. Запла-
нована дата оцінки: 30.09.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі 
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та платник 
виконаних робіт: Медичний центр «Нові Санжари» Національної гвардії України.
� 2. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (роз-

міщення банкомата). Місцезнаходження об’єкта: просп. Першотравневий, 24, 
м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавський національний технічний університет 
імені Юрія Кондратюка. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укла-
дення договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.09.2017. Строк виконання 
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацю-
вання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних 
робіт: ПАТ «Державний ощадний банк України».
� 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 175,0 м2 (розміщення 

офісного приміщення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Гоголя, 25, м. Полтава. 
Балансоутримувач: ДП «Державний проектний інститут містобудування «Міськбуд-
проект». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору 
оренди. Запланована дата оцінки: 30.09.2017. 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 
«Виробничо-комерційна фірма «Сен».
� 4. Назва об’єкта: нежитлова будівля площею 156,6 м2 (розміщення 

фітнес-залу). Місцезнаходження об’єкта: вул. Євгена Гребінки, 51, м. Гребінка, 
Полтавська обл. Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової 
адміністрації України в Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вар-
тості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.09.2017. 
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 Оніщенко І. С.
� 5. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 22,2 м2 (розміщення 

стоматологічного кабінету). Місцезнаходження об’єкта: вул. Івана Мазепи, 59, 
м. Полтава. Балансоутримувач: Професійно-технічне училище № 31 м. Полтава. 
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору орен-
ди. Запланована дата оцінки: 30.09.2017. 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 Косик О. О.

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

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення); 
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою 
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до ви-
конання 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 претен-
денту ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені 
документи подаються у запечатаному конверті.

Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), 
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурс-
них пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість 
робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного ФДМУ, 
регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки май-
на: 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), – 2 200,00 
грн; окремо розташована будівля – 4 400,00 грн.

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

Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської 
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області 
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, кімн. 415 
до 12.10.2017 включно.

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуть-
ся 19.10.2017 о 10.00 у рв фдму по полтавській області за адресою: вул. 
небесної сотні (вул. леніна), 1/23, м. полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 
404. робоча група знаходиться за адресою: вул. небесної сотні (вул. лені-
на), 1/23, м. полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. телефон для довідок 
(05322) 2-89-58.

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 адміністративного приміщення го-

щанського районного лабораторного відділення острозького міжрайонно-
го відділу державної установи «рівненський обласний лабораторний центр 
міністерства охорони здоров’я україни» площею 25,1 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна установа «Рівненський обласний 
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Рівненська обл., смт Гоща, вул. Незалежності, 20. Мета проведен-
ня оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою 

укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу 
(0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адре-
са замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: 
Гощанський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 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 об’єкт. Балансова залишкова вар-
тість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір 
земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної 
ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація 
відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна 
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відо-
мості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 30.09.2017.
� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 

57,3 м2 зі сходовою площадкою площею 20,8 м2 на першому поверсі будівлі 
сауни. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПП «Пластранс». Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: 34700, Рівненська обл., Корецький р-н, м. Корець, 
вул. Київська, 107б. Мета проведення оцінки: визначення розміру збитків. Телефон 
замовника конкурсу (0362) 62-33-18. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-
80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з 
оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Плат-
ник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 
77). 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 об’єкт. Балансова залиш-
кова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсут-
ня. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у 
тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, 
паїв) – одна. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце роз-
ташування земельної ділянки: 34700, Рівненська обл., Корецький р-н, м. Корець, 
вул. Київська, 107б. Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Правовий режим земельної 
ділянки: державна власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: не 
проводилася. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017 (орієнтовно).
�  3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 12,5 м2.  

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний структурний під-
розділ «Київцентраеро». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Дубен-
ський р-н, с. Семидуби на території РЛК-2. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Теле-
факс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкур-
су: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області 
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Кіль-
кість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з 
обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вар-
тість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір 
земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної 
ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація 
відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна 
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відо-
мості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 30.09.2017.
� 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху навчаль-

ного корпусу площею 7,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Квасилівський професійний ліцей. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська 
обл., смт Квасилів, вул. Молодіжна, 30. Мета проведення оцінки: визначення рин-
кової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Теле-
факс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: 
rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, 
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Базильчук Тамара Юріїв-
на. 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 об’єкт. Балансова залиш-
кова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація від-
сутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування 
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: 
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
� 5. Назва об’єкта оцінки: шлюз-регулятор боберського водосховища 

площею 637,3 м2 та гребля боберського водосховища площею 3 986,7 м2. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Костопільське міжрайонне 
управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська 
обл., Березнівський р-н, Тишицька с/р (за межами с. Князівка). Мета проведен-
ня оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою 
продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу 
(0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адре-
са замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПП 
«КОРОП». 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 об’єкт. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація від-
сутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування 
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: 
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
� 6. Назва об’єкта оцінки: перший поверх приміщення пожежного депо 

площею 261,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП НВО «По-
тенціал – Еко». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Київська, 106. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника кон-
курсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна 
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ 
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: 
ФОП Коган Євген Йосипович. 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 
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвес-
тицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначен-
ня 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): 30.09.2017.
� 7. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення будівлі площею 1,0 м2. 

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Львівський регіональний струк-
турний підрозділ Державного підприємства обслуговування повітряного руху 
України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. 
Велика Омеляна, вул. Авіаторів, 5а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди 
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс за-
мовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, 
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ДАТАГРУП». 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 об’єкт. Балансова залишкова вар-
тість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір 
земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної 
ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація 
відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна 
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відо-
мості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 30.09.2017.
�  8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення кімнати 

№ 205 лаЗ технічної будівлі майданчика № 1 трлк-2 рсп «київцентраеро» 
украероруху площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Регіональний структурний підрозділ Київського районного центру «Київцентраеро» 
Державного підприємства обслуговування повітряного руху України. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Іваниничі, вул. Липники, 
25. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку оренд-
ної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон за-
мовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. 
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: 
РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт 
з оцінки: ПрАТ «ДАТАГРУП». 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 
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвес-
тицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначен-
ня 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): 30.09.2017.
� 9. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху гурто-

житку № 2 площею 16,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Рівненський державний гуманітарний університет. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Рівне, вул. Котляревського, 16. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Теле-
факс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкур-
су: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області 
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Мельничук Тетя-
на Володимирівна. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фі-
нансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: ін-
формація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце 
розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення зе-
мельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інфор-
мація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
� 10. Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення виробничої 

будівлі площею 159,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Рів-
ненське обласне управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Рівне, вул. Кавказька, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державно-
го майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника кон-
курсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. 
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Никитенко Тетяна Петрівна. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазнача-
ються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: 
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. 
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим зе-
мельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 
інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
� 11. Назва об’єкта оцінки: приміщення господарчого корпусу «відділу 

профілактичної дезінфекції» площею 12,2 м2. Найменування балансоутри-
мувача об’єкта оцінки: Державна установа «Рівненський обласний лабораторний 
центр Держсанепідслужби України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська 
обл., м. Кузнецовськ, вул. Енергетиків, 25. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Теле-
факс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкур-
су: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області 
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ Кузнецовська 
«Профдезінфекція». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фі-
нансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: ін-
формація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце 
розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення зе-
мельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інфор-
мація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.

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 потрібно 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, IV, Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складан-
ня, оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про 
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду 
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за 
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

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).

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати 
підписання договору (після отримання необхідної документації).

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

конкурс відбудеться в рв фдму по рівненській області о 9.00 через 
14 днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. рівне, 
вул. 16 липня, 77.

Конкурсну документацію потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області 
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної 
дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

тернопільська область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень будівлі гаражів (7 боксів), 

а саме: бокси 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-8, 1-9 загальною площею 149,5 м2, 
реєстровий номер 21149445.1.ШивуиЮ009, інвентарний номер 1031001, 
що перебуває на балансі відділу агропромислового розвитку Лановецької район-
ної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 
20, м. Ланівці, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою внесення змін до догово-
ру оренди в частині об’єкта оренди та продовження договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 
52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та 
оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 
52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник 
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП 
Сінельник Микола Никифорович. Балансова залишкова вартість об’єкта оцін-
ки станом на 01.01.2017: 0,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 30.09.2017.
� 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень загальною 

площею 6,0 м2 першого поверху гуртожитку № 5, що перебуває на балансі 
Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: вул. Винниченка, 6, м. Тернопіль. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з ме-
тою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, 
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління 
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. 
Телефакс замовника конкурсу: (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника кон-
курсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській 
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Шуляр Олег Володимирович. Балансова за-
лишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.08.2017: 11 869,05 грн. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
� 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень загальною 

площею 6,0 м2 першого поверху гуртожитку № 2, що перебуває на балансі 
Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: вул. Кривоноса, 2а, м. Тернопіль. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з ме-
тою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, 
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління 
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. 
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника кон-
курсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській 
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Шуляр Олег Володимирович. Балансова за-
лишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.08.2017: 17 771,16 грн. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.

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

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

Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному кон-
верті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки, 
дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає за-
яву). Конкурсна документація має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт 
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Продовження таблиціне повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях 
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з ура-
хуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством. 
До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг 
з оцінки майна яких не перевищує 2 200,00 грн.

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 вико-
нання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про 
претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами. 
При цьому, вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність 
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені 
до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними 
документами: копіями листів від замовників оцінки із зазначенням позитивного 
досвіду, або копіями висновків про вартість майна, чи витягів із звітів про оцінку 
майна, підписаних оцінювачами, що будуть залучені до виконання робіт з оцінки, 
завірених печаткою претендента.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – окремі будівлі, 
приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-складської та складської 
нерухомості, гаражі; об’єктами подібними до об’єктів оцінки № 2, 3 – нерухоме 
майно – приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів, терміналів, 
автоматів з розливу напоїв, пунктів пралень самообслуговування.

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

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

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

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

інформація 
рв фдму по тернопільській області про оголошення конкурсу 

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

� 1. Назва об’єкта оцінки: площадка між прохідною та автогаражами з 
асфальтовим покриттям площею 800,0 м2, що перебуває на балансі Бере-
жанського міжрайонного управління водного господарства. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: вул. Лесі Українки, 16, м. Бережани, Тернопільська обл. Мета про-
ведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної 
плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, 
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління 
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. 
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника кон-
курсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській 
області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Тростянець трейдбуд інжиніринг». Балансо-
ва залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.10.2017: 54,051 тис. грн. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
� 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень комплексу нежитлових 

будівель та споруд «гаражі і склади» під літ. с-і, поз. 1-1 площею 70,7 м2, 
що перебуває на балансі Бережанського міжрайонного управління водного гос-
подарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Лесі Українки, 16, м. Бережани, 
Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна 
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника 
конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ 
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного 
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електро-
нна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ 
ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Тростянець трейдбуд 
інжиніринг». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.12.2016:  
19 823,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.

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

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

Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному кон-
верті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки, 
дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає за-
яву). Конкурсна документація має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт 
не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях 
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з ура-
хуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством. 
До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг 
з оцінки майна яких не перевищує 2 200,00 грн.

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 вико-
нання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про 
претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами. 
При цьому, вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність 
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені 
до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними 
документами: копіями листів від замовників оцінки із зазначенням позитивного 
досвіду, або копіями висновків про вартість майна, чи витягів із звітів про оцінку 
майна, підписаних оцінювачами, що будуть залучені до виконання робіт з оцінки, 
завірених печаткою претендента.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – площадки, 
майданчики з твердим покриттям; об’єктами, подібними до об’єкта оцінки № 2, – 
нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель виробничої, 
виробничо-складської та складської нерухомості, гаражі.

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

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

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

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

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

хмельницька область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності
�  Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 66,3 м2 

на другому поверсі адміністративного будинку. Балансоутримувач – Голо-
вне управління статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: 
вул. Героїв Майдану, 36, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцін-
ки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника 
конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки: 30.09.2017. 
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ 
ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ДП «Хмельницька 
обласна служба єдиного замовника». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: 
приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім 
виробничо-складської).
� Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею 228,6 м2 

на першому поверсі адміністративного будинку. Балансоутримувач – Вінь-
ковецьке об’єднане управління Пенсійного фонду України Хмельницької області. 
Місцезнаходження об’єкта: вул. Українська, 18, смт Нова Ушиця, Хмельницька 
обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон 
та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.
gov.ua. Дата оцінки – 30.09.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. 
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт 
з оцінки – Новоушицька селищна рада. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: 
приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім 
виробничо-складської).
� Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення площею 16,2 м2 на другому 

поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Хмельницьке обласне 
управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта: вул. Соборна, 29, м. Хмель-
ницький. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Те-
лефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.09.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних 
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник 
робіт з оцінки – ФОП Осадчук Віктор Вікторович. Подібними об’єктами до об’єкта 
оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використан-
ня, крім виробничо-складської).
� Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення загальною площею 298,6 м2 на 

першому поверсі будівлі виробничо-побутового корпусу. Балансоутриму-
вач – Хмельницький професійний ліцей електроніки. Місцезнаходження об’єкта: 

вул. Тернопільська, 40/1, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцін-
ки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника 
конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.07.2017. 
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ 
по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ПП «Р.М.П.». Подібни-
ми об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель ( виробничо-
складська нерухомість).
� Назва об’єкта оцінки № 5: будівля столярного цеху загальною пло-

щею 561,7 м2. Балансоутримувач – ДП «Славутське лісове господарство». Міс-
цезнаходження об’єкта: 18-24 квартали Голицького лісництва, Славутський р-н, 
Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору 
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; 
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.07.2017. Строк виконання робіт – до 5 
календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. 
Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Явір». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки 
є: будівлі виробничо-складського призначення.

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

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

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

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

Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом, 
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ 
РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до дати про-
ведення конкурсу (включно).

конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації  
о 10.00 у рв фдму по хмельницькій області за адресою: вул. соборна, 75, 
м. хмельницький, 29000.

Черкаська область
інформація 

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

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

рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. 
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
� 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення № 13 (кабінет 109) на 1-му поверсі 

адміністративної будівлі площею 17,3 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Північний офіс Держаудитслужби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
вул. В. Чорновола, 157, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство 
«ВВН». Дата оцінки: 31.08.2017.
� 2. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі міської лікарні ветмедицини (літ. 

а’-1) площею 119,0 м2 та прибудова міської лікарні (літ. а) площею 35,2 м2; 
частина майстерні на 3 відділення (літ. л) площею 43,0 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління держпродспоживслужби 
в Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. Свято-
Макаріївська, 133. Платник робіт з оцінки: Міська державна лікарня ветеринарної 
медицини в м. Черкаси. Дата оцінки: 31.08.2017.
� 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення фойє 1-го 

поверху адмінбудівлі загальною площею 1,0 м2. Найменування балансоутри-
мувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України, майно якої перебуває 
в оперативному управлінні Головного управління ДФС у Черкаській області. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: вул. Хрещатик, буд. 235, м. Черкаси. Платник робіт 
з оцінки: ТОВ «Фінансова компанія «Маклаут Пей». Дата оцінки: 31.08.2017.

ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного 
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
� 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху адмінбудівлі 

№ 1-4 загальною площею 12,23 м2 (корисна площа – 11,4 м2, площа загаль-
ного користування – 0,83 м2). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 39. Платник робіт з оцінки: Фесенко Таміла 
Василівна. Дата оцінки: 31.08.2017.

ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з ме-
тою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
� 1. Назва об’єкта оцінки: державна частка розміром 15,03 % у статут-

ному капіталі стов «канівський інкубатор». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
19000, Черкаська обл., м. Канів, вул. 1 Травня, 39. Дата оцінки: 30.09.2017. Розмір 
статутного капіталу: 470,00 тис. грн.
� 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення колишнього акаб «україна» загаль-

ною площею 226,4 м2 першого поверху двоповерхової будівлі. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Лисянська районна державна адміністрація 
Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 19300, Черкаська обл., 
смт Лисянка, вул. Гетьманський шлях, 20. Дата оцінки: 30.09.2017.

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

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

заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток 3 
до Положення); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення) разом 
із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2 
п. 4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції ви-
трат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (для об’єктів 
нерухомого майна – не більше 8 днів; для цілісних майнових комплексів – не більше 
20 днів), запечатану в окремому конверті.

Ураховуючи вимоги листа ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо по-
казників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у І кварталі 2017 р.» 
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть 
розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують: 
один об’єкт оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи 
та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 200,00 грн; 
окремо розташовані будівлі – 4 400,00 грн, комплекс будівель та споруд – 10 700,00 
грн, об’єкт незавершеного будівництва – 8 900,00 грн; цілісні майнові комплекси – 
28 200,00 грн, визначення розміру збитків, завданих державі, – 5 600,00 грн.

Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як 
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ 
від 08.04.2016 № 10-36-6493.

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

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

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конвер-
та не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській 
області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@
spfu.gov.ua.

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

Останній день подання заяв – 17 жовтня 2017 року до 16.00.
конкурс відбудеться 23 жовтня 2017 року об 11.00 в рв фдму по Чер-

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

м. київ
інформація 

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

� 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від 
сторонньої організації).

№ 
з/п Назва об’єкта Площа, м2 Адреса об’єкта Балансоутри-

мувач
Платник ро-
біт з оцінки

Орієнтовна 
дата оцінки

1 Частина даху та 
технічного поверху

111,0 (у т. ч. 
101,0 та 10,0)

м. Київ, вул. Бу-
даріна, 3

Клінічний санато-
рій «Перемога»

ПрАТ «Київ-
стар»

30.08.17

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

№ 
з/п 

Назва 
об’єкта

Пло-
ща, м2 Адреса об’єкта Балансоутримувач Платник робіт 

з оцінки

Орієнтов-
на дата 
оцінки

1 Нежитлове 
приміщення

212,3 м. Київ, вул. Маг-
нітогорська, 5 
(літ. «Ю»)

195 центральна база Дер-
жавної спеціальної служби 
транспорту (в/ч Т0710)

ФОП Любченко 
А. В.

30.09.17

2 Частина не-
житлового 
приміщення 

2,0 м. Київ, просп. 
Перемоги, 57 

ДП «Державний авто-
транспортний науково-
дослідний і проектний 
інститут»

ПАТ «Банк Бо-
гуслав»

30.09.17

№ 
з/п 

Назва 
об’єкта

Пло-
ща, м2 Адреса об’єкта Балансоутримувач Платник робіт 

з оцінки

Орієнтов-
на дата 
оцінки

3 Частина не-
житлового 
приміщення 

1,5 м. Київ, 
вул. Чорновола, 
28/1

ДУ «Науково-практичний 
медичний центр дитячої 
кардіології та кардіохірургії 
МОЗ України»

ТОВ «Айбокс» 30.09.17

4 Нежитлові 
приміщення

100,8 м. Київ, вул. Гар-
матна, 2

ДП «ВО «Київприлад» ТОВ «ДІДЖИТАЛ 
КОМУНІКЕЙШНС»

30.09.17

5 Нежитлові 
приміщення

634,5 м. Київ, вул. Ва-
сильківська, 1

ДП «Національний центр 
Олександра Довженка»

ГО «Інститут до-
слідження театру 
«Шостий поверх»

30.09.17

6 Нежитлове 
приміщення

120,0 м. Київ, 
вул. Клавдіїв-
ська, 24

Київський професійний 
ліцей будівництва і кому-
нального господарства

ФОП Беседа Р. І. 30.09.17

7 Частина не-
житлового 
приміщення

1,5 м. Київ, 
вул. Мельнико-
ва, 24

ДУ «Науково-практичний 
медичний центр дитячої 
кардіології та кардіохірургії 
МОЗ України»

ТОВ «Айбокс» 30.09.17

8 Нежитлове 
приміщення

19,5 м. Київ, бульв. 
Л. Українки, 26

ДП «Державний науково-
дослідний та проектно-
вишукувальний інститут 
«НДІпроектреконструкція»

ТОВ «Геопроект» 30.09.17

9 Нежитлове 
приміщення

219,2 м. Київ, просп. 
Валерія Лоба-
новського, 51

ДП «НДІБВ» ТОВ «Юсервіс» 30.09.17

10 Нежитлові 
приміщення

261,3 м. Київ, вул. С. 
Петлюри, 15

ДП «НДПВІ транспортного 
будівництва «КИЇВДІПРО-
ТРАНС»

ГО «Центр захисту 
суспільних інтер-
есів»

30.09.17

11 Нежитлові 
приміщення

190,0 м. Київ, вул. Ака-
деміка Янге-
ля, 20

НТУУ «Київський політех-
нічний інститут 
ім. І. Сікорського»

ФОП Явуз С. П. 30.09.17

12 Нежитлове 
приміщення

37,6 м. Київ, вул. Гар-
матна, 2

ДП «ВО «Київприлад» ТОВ «РЗА-Прилад» 30.09.17

13 Нежитлове 
приміщення

40,69 м. Київ, вул. Фіз-
культури, 1

Національний університет 
фізичного виховання і 
спорту України

ФОП Рудешко 
В. О.

30.09.17

14 Нежитлові 
приміщення

13,5 м. Київ, просп. 
Космонавта 
Комарова, 1, 
корпус № 8а

Національний авіаційний 
університет

МКП фірма 
«Онега»

30.09.17

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Платник робіт з 

оцінки об’єкта

Орієн-
товна 
дата 

оцінки
1 Частина не-

житлового при-
міщення 

1,0 м. Київ, 
вул. М. Бойчука 
(Кіквідзе), 42

Національний тран-
спортний університет

ПАТ КБ «При-
ватбанк»

31.10.17

2 Частина не-
житлового при-
міщення 

2,0 м. Київ, 
вул. М. Омеляновича-
Павленка 
(Суворова), 1

Національний тран-
спортний університет

ПАТ КБ «При-
ватбанк»

31.10.17

3 Нежитлові при-
міщення

103,2 м. Київ, вул. Анто-
новича (Горького), 
152

Українське державне 
виробниче підприєм-
ство «Ізотоп»

ТОВ «Діконт» 31.10.17

4  Частина не-
житлового при-
міщення – час-
тина пам’ятки 
архітектури

2,0 м. Київ, вул. Лавр-
ська, 9

Національний Києво-
Печерський історико-
культурний заповідник

ПАТ КБ «При-
ватбанк»

31.08.17

5 Нежитлові при-
міщення

27,0 м. Київ, вул. Еспла-
надна, 4 – 6

Головне управління ре-
гіональної статистики

ВГО «Перша 
Всеукраїнська 
сільськогоспо-
дарська дорад-
ча служба»

31.10.17

6 Частина даху та 
технічного по-
верху

74,0 
(у т. ч. 
57,0 

та 17,0)

м. Київ, вул. Мель-
никова, 36/1

Національна академія 
державного управління 
при Президентові 
України

ТОВ «лайф-
селл»

31.10.17

7 Частина не-
житлового при-
міщення

1,0 м. Київ, вул. Верх-
ньоключова, 1/26

НТУУ «Київський по-
літехнічний інститут ім. 
І. Сікорського»

ТОВ «ЛЕККА» 31.08.17

8 Частина не-
житлового при-
міщення

22,5 м. Київ, вул. Ломо-
носова, 33/43

Національний інститут 
раку МОЗ України

ТОВ «Аптечне 
об’єднання 
«Біокон»

31.08.17

9 Нежитлові при-
міщення

22,6 м. Київ, просп. Пе-
ремоги, 50

ДВ «Преса України» ТОВ «Видав-
ничий центр 
«Просвіта»

30.09.17

10 Частина не-
житлового при-
міщення

1,0 м. Київ, вул. По-
літехнічна, 12

НТУУ «Київський по-
літехнічний інститут ім. 
І. Сікорського»

ТОВ «Діджитал 
Медіа Системс»

30.09.17

11 Частина не-
житлового при-
міщення

1,0 м. Київ, вул. Акаде-
міка Янгеля, 9/16

НТУУ «Київський по-
літехнічний інститут ім. 
І. Сікорського»

ТОВ «Діджитал 
Медіа Системс»

30.09.17

12 Частина не-
житлового при-
міщення

1,0 м. Київ, вул. По-
літехнічна, 6 , кор-
пус № 5

НТУУ «Київський по-
літехнічний інститут ім. 
І. Сікорського»

ТОВ «Діджитал 
Медіа Системс»

30.09.17

13 Нежитлові при-
міщення

26,0 м. Київ, просп. Кос-
монавта Комарова, 
1, корпус № 4

Національний авіацій-
ний університет

ФОП Фесюнова 
Л. І.

31.10.17

14 Нежитлові при-
міщення

21,3 м. Київ, вул. І. Сер-
гієнка, 7

Державний вищий на-
вчальний заклад «Ки-
ївський енергетичний 
коледж» 

АО «Дніпров-
ська колегія 
адвокатів № 2 
м. Києва»

30.09.17

15 Нежитлове при-
міщення

19,1 м. Київ, просп. Кос-
монавта Комарова, 
1, корпус № 1

Національний авіацій-
ний університет

ГО «Київська 
Федерація 
авіамодельного 
спорту»

31.10.17

конкурси відбудуться 09 жовтня 2017 року о 15.00 в рв фдму по м. києву 
за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.

Документи приймаються до 12.00 03 жовтня 2017 року за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-32.

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

На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності, який відбудеться 09 жовтня 2017 року».

Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відпо-

відно до 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 (далі – Положення).

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

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

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина не-
житлового приміщення) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного поверху 
є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних опе-
раторів та рекламних носіїв.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення – об’єкт куль-
турної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять 
культурну цінність.

ПІДсУМКИ
інформація 

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

об’єкта державної власності групи а, що відбувся 04.05.2017
Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 384,2 м2 за адресою: 

Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 2. Переможець – ТОВ 
Агентство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість послуг – 2 500 грн, 
термін виконання робіт – 3 дні.

інформація 
рв фдму по львівській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 10.05.2017
Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвер-

дженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила визнати переможцем 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки об’єкта оренди 
державної власності – частини нежитлового приміщення площею 76,0 м2 на третьому 
поверсі будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал, м. Львів, вул. Любінська, 168 (мета 
оцінки – укладення договору оренди) суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Крилошан-
ського Ю. Є. Термін виконання робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 1 940 грн.
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оголоШення орендодавця – рв фдму по вінницькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2 

вартість майна за 
незалежною оцін-

кою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Фонд державного 
майна України

13327990, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій 
області, 21018, м.Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17 

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані при-
міщення на 1-му поверсі триповерхового 
адміністративного корпусу (літ. А) 

13327990.4.АААДКЕ251 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 25,3 151 876,00 2 роки 364 дні Розміщення офісних приміщень для здійснення 
ремонту та продажу комп’ютерної техніки та 
оргтехніки

2 Міністерство освіти 
і науки України

04760727, Державний вищий навчальний заклад «Могилів-Подільський 
монтажно-економічний коледж», 24000, Вінницька обл., Могилів-Подільський 
р-н, м. Могилів-Подільський, вул. Василя Стуса, 58, тел. (04337) 6-41-90, 6-36-59

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані при-
міщення на 1-му поверсі триповерхової до-
будови побутового корпусу (літ. А2) 

– 24000, Вінницька обл., Могилів-
Подільський р-н, м. Могилів-
Подільський, вул. Василя Стуса, 58 

72,61 366 898,00 2 роки 364 дні Розміщення буфету, що не здійснює продаж то-
варів підакцизної групи у навчальному закладі 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подають-
ся 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».

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна пло-
ща, м2

вартість майна за 
незалежною оцін-

кою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство охорони здоров’я 
України

14280960, ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 9», м. Жовті 
Води, пров. Капітальний, 1, 52210 

Нежитлове вбудоване 
приміщення

Інформація відсутня м. Жовті Води, пров. 
Капітальний, 1 

29,6 73 479,00 2 роки 364 дні Розміщення аптеки, що реалізує готові ліки

2 Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ 
України 

02497789, Державне підприємство «ДДПІ житлового і цивільного будів-
ництва «ДНІПРОЦИВІЛЬПРОЕКТ», м. Дніпропетровськ, вул. Січеславська 
Набережна, 29, тел. (056) 745-01-12

Нежитлове вбудоване 
приміщення

Інформація відсутня м. Дніпро, вул. Січес-
лавська Набережна, 29

29,24 302 832,00 2 роки 11 місяців Розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-
вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

3 Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України

05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», Дніпропетровська 
обл., м. Дніпропетровськ, вул. Європейська, 15, тел. (056) 756-82-09

Нежитлові вбудовані 
приміщення 

05410777.1.ПШИЖЦК005 м. Дніпро, вул. Євро-
пейська, 15

75,68 639 828,00 10 років Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для про-
вадження підприємницької діяльності

4 Державне космічне агентство 
України

14308368, ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова», м. Дніпро, вул. Криворізька, 
1, тел. 34-39-04

Нежитлові вбудовані 
приміщення

РМЙЙМК1413 м. Дніпро, вул. Криво-
різька, 16а 

278,7 1 695 332,00 1 рік Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування 
населення 

5 Міністерство внутрішніх справ 
України

08670970, Криворізьке МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, 
м. Кривий Ріг, просп. К. Маркса, 71, тел. 92-32-52, 92-49-08

Нежитлове вбудоване 
приміщення

Інформація відсутня м. Кривий Ріг, 
вул. Аляб’єва, 15а

26,4 36 109,00 2 роки 11 місяців Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт авто-
мобілів

6 Міністерство освіти і науки 
України

02070743, ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро, просп. 
Д. Яворницького, 19, тел. (056) 744-62-19

Торговий кіоск; торго-
вий павільйон; літній 
майданчик

Інформація відсутня м. Дніпро, просп.  
Д. Яворницького, 19

4,25; 
92,0; 
80,0

1 261 105,00 2 роки 11 місяців Кіоск – розміщення торгівельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, 
крім товарів підакцизної групи. Торговий павільйон, літній майданчик – розмі-
щення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи 

7 Міністерство внутрішніх справ 
України 

08679066, Приймальник-розподільник для дітей ДМУ ГУМВС України в 
Дніпропетровській області, м. Дніпро, вул. Тверська, 41, тел. 27-59-02

Нежитлові вбудовані 
приміщення

– м. Дніпро, вул. Твер-
ська, 41

717,4 4 192 008,00 2 роки 11 місяців Розміщення закладу соціального обслуговування для дітей та молоді, що 
утримується за рахунок місцевого бюджету, зокрема центру соціально-
психологічної реабілітації дітей, соціального гуртожитку для дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського піклування

8 Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України

05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», Дніпропетровська 
обл., м. Дніпропетровськ, вул. Європейська, 15, тел. (056) 756-82-09

Нежитлові вбудовані 
приміщення 

05410777.1.ПШИЖЦК004 м. Дніпро, вул. Мали-
новського, 76

160,16 365 165,00 2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна (виробництво повітряних і космічних 
літальних апаратів, супутнього устаткування)

9 Міністерство юстиції України 08562967, Державна установа «Кам’янська виправна колонія (№ 34)», 
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Михайла Грушевського, 214, 
тел. 716-01-65

Нежитлові вбудовані 
приміщення

– м. Кам’янське, вул. Ми-
хайла Грушевсько-
го, 214

267,7 413 286,00 2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна (розміщення технологічного обладнання 
з метою постачання теплової енергії)

10 Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України

14309787, Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний 
комбінат», Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Горького, 2, 
тел. (05652) 9-59-14

Частина нежитлового 
вбудованого при-
міщення

14309787.14.ЮУЛПТА5591 м. Жовті Води, 
вул. Горького, 2 

3,0 9 880,00 2 роки 11 місяців Розміщення банкомата

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, 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 відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за 
незалежною оцін-
кою без ПДВ, грн

максимально 
можливий строк 

оренди

мета
використання

1 Державне агентство риб-
ного господарства України 

25592421, ДП «Укрриба», вул. Тургенівська, 82а, м.Київ, 
04053, тел./факс (044)486-07-91 

Гідротехнічні споруди нагульного ставу «Білка-2» (вер-
ховина, дамба обвалування, дренажний канал, контур-
на дамба, паводковий водовипуск, рибовловлювач)

25592421.23.ГЮТСЖЛ073; 25592421.23.ГЮТСЖЛ074; 
25592421.23.ГЮТСЖЛ075; 25592421.23.ГЮТСЖЛ076; 
25592421.23.ГЮТСЖЛ077; 25592421.23.ГЮТСЖЛ078 

Житомирська обл., Радомишльський р-н, за меж-
ами с. Білка Кримоцької с/р, на р. Білка, басейн 
р. Тетерів

– 310 455,00 До 3 років Для рибогоспо-
дарських потреб

2 Державне агентство риб-
ного господарства України 

25592421, ДП «Укрриба», вул. Тургенівська, 82а, м.Київ, 
04053, тел./факс (044)486-07-91 

Гідротехнічні споруди «Виросного ставу № 5» 25592421.23.ААЕЖАГ813 Житомирська обл., Радомишльський р-н, в межах с. 
Кримок Кримоцької с/р, на р. Білка, басейн р. Тетерів

– 124 092,00 До 3 років Для рибогоспо-
дарських потреб

3 Державна служба статис-
тики України

02360412, Головне управління статистики у Житомирській об-
ласті, 10003, м.Житомир, вул. М. Сціборського, 6а, тел. 22-47-56

Нежитлові приміщення на 1-му поверсі адміністра-
тивної будівлі

АААДЕЕ883 м. Коростень, вул. Коротуна, 1 57,4 172 200,00 2 роки 11 місяців Для розміщення 
офіса

4 Державне агентство вод-
них ресурсів України

01033846, Коростенське міжрайонне управління водного 
господарства, 11505, Житомирська обл., м. Коростень, 
вул. Маяковського, 109, тел. 4-51-43, 4-78-24

Гідротехнічна споруда ставка 010033846.87.ППЖДКЯ007 Житомирська обл., Коростенський р-н, на землях 
Сингаївської с/р

– 352 725,00 До 3 років Для рибогоспо-
дарських потреб

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому кон-
верті 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 час-
тини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

№ 
з/п

Назва органу
управління 

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна пло-

ща, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можливий 

строк оренди мета використання

1 Міністерство внутріш-
ніх справ України

25574765, Івано-Франківський науково-дослідний експертно-
криміналістичний центр МВС України, 76005, м. Івано-Франківськ, вул.
Національної Гвардії, 14, тел. (0342) 77-44-45

Частина нежитлового приміщення на горищі (ман-
сарда) в адміністративно-офісному будинку з лабо-
раторними приміщеннями 

 
25574765.1.СЖГВНШ014

м.Івано-Франківськ, вул.На-
ціональної Гвардії, 14

10,0 110 200,00
станом на 31.05.2017

 2 роки 11 місяців Розміщення антенно-фідерних пристроїв, контейне-
ра з обладнанням базової станції мобільного зв’язку

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, Регіональне відділення 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 відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнахо-
дження

загальна пло-
ща, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфраструктури 
України

33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького», 79000, 
м. Львів, аеропорт ЦА, тел. (032) 229-83-32 

Частина нежитлового приміщення на першому поверсі у будівлі під 
літерою «Б-3», новий аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт Львів»

33073442.1.БИКУГЧ487 м. Львів, вул.Лю-
бінська, 168

4,0  108 300,00
станом на 31.07.2017

1 рік Розміщення авіакаси 
(інше використання)

2 Міністерство економічного роз-
витку і торгівлі України

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

Нежитлове вбудоване приміщення на першому поверсі одноповер-
хової будівлі під літерою «В-1»

Інформація відсутня м. Львів, 
вул. Криво-
носа, 6

14,1 68 472,00
станом на 30.06.2017

2 роки 11 місяців З метою розміщення 
складу

Заяви про оренду 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 напи-
сом «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».

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

02071100, Полтавський національний технічний університет імені 
Ю. Кондратюка, Першотравневий просп., 24, м. Полтава, 3600, 
тел. (0532) 56-98-94

Нежитлове при-
міщення 

02071100.1.ЮУЧПКХ027 вул. Соборності, 40б, 
м. Полтава

1 878,8 3 834 200,00 10 років у разі нотаріального посвід-
чення та державої реєстрації, у разі їх 

відсутності – 2 роки 11 місяців

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні, проектно-вишукувальні, 
проектно-конструкторські роботи (лабораторії конструкторського бюро, проведення 
досліджень й експериментальних розробок у сфері інших технічних наук) 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. 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».

оголоШення орендодавця – рв фдму по тернопільській 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’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження
загальна 

пло-
ща, м2

вартість майна за 
незалежною оцінкою 

без ПДВ, грн

максималь-
но можливий 
строк оренди

мета використання

1 Державне агентство 
рибного господарства 
України

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

Гідротехнічні споруди ставу Матвіївці 1, (у т. ч. контурна дамба, роздільна дамба, водовипуск, водонапуск), гідротех-
нічні споруди ставу Матвіївці 2 (у т. ч. контурна дамба, роздільна дамба, водовипуск, водонапуск), гідротехнічні спору-
ди ставу Піщатинці 1 (у т. ч. контурна дамба, роздільна дамба, водовипуск, водонапуск, водопостачальний канал)

25592421.71.ААЕЖАЖ469; 
25592421.71.ААЕЖАЖ470; 
25592421.71.ААЕЖАЖ477 

Тернопільська обл., Шумський 
р-н, територія Матвіївської та 
Піщатинської сільських рад

– 422 580,00 2 роки
11 місяців

Прісноводне рибни-
цтво (аквакультура)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (каб. 603) , РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви 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».

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

№ 
з/п 

Назва органу 
управління

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалеж-

ною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України 

22769675, Подільський державний аграрно-технічний університет, 
вул. Шевченка,13, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. 

Прибудований одноповерхо-
вий павільйон

– вул. Шевченка, 13, м. Кам’янець-Подільський, 
Хмельницька обл. 

88,5 244 592,00 2 роки 11 місяців Розміщення кафе, яке не здійснює продаж товарів 
підакцизної групи

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на 
один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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’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 освіти 
і науки України

02125674, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шев-
ченка, 14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53, тел. (04622) 3-36-10

Нежитлові приміщення буфету у підвальному приміщенні Інституту історії, ет-
нології та правознавства імені О. М. Лазаревського навчального корпусу № 5

02125674.1. ПШЦСДЦ072 м. Чернігів,
просп. Миру, 13

158,0 765 298,12 2 роки 364 дні Розміщення буфету у навчальному закладі, що 
не здійснює продаж товарів підакцизної групи

2 Міністерство освіти 
і науки України

02125674, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шев-
ченка, 14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53, тел. (04622) 3-36-10

Частина нежитлового приміщення четвертого поверху навчального корпусу 
№ 1

02125674.1. ПШЦСДЦ058 м. Чернігів, вул. Геть-
мана Полуботка, 53

16,1 68 384,88 2 роки 364 дні Розміщення буфету у навчальному закладі, що 
не здійснює продаж товарів підакцизної групи

3 Міністерство освіти 
і науки України

05460798, Чернігівський національний технологічний університет, 14027, 
м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, тел. (04622) 3-16-51, 3-42-44

Будівля котельні з металевою димовою трубою та тепловими мережами до-
вжиною 2560 пог. м

05460798.1.УШЦУОК041 м. Чернігів, вул. Шев-
ченка, 95

368,4  697 901,29;
48 980,17;

5 830 138,44 

2 роки 364 дні Використання за призначенням

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних), Регіональне відділення 
Фонду державного майна України 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 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». 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ

департамент орендних відносин, т. 200-34-39
департамент орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРсІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА

ІНФОРМАЦІЯ РЕГІОНАЛьНИХ ВІДДІЛЕНь ФДМУ

вінницька область
інформація 

рв фдму по вінницькій області про проведення конкурсу на право 
укладення договору оренди нерухомого державного майна

Орган, уповноважений управляти державним майном: Міністерство аграрної 
політики та продовольства України.

Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ ФДМУ по Вінниць-
кій області, адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
� Назва об’єкта та його місцезнаходження: будівля виробничого (спирто-

вого) цеху (літ. ж) загальною площею 3 090,1 м2; будівля парокотельного 
цеху (літ. і) загальною площею 977,2 м2 за адресою: 23700, Вінницька обл., 
Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Плеханова, 28, що перебувають на балансі дер-
жавного підприємства «Гайсинський спиртовий завод».

Загальна вартість об’єкта, визначена шляхом проведення на 31.05.2017 неза-
лежної оцінки, становить 3 428 734,00 грн.

стартова орендна плата, визначена згідно з Методикою розрахунку оренд-
ної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою 
Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786, за базовий місяць розрахун-
ку – червень 2017 р. становить без пдв – 43 544,92 грн.

Умови використання об’єкта оренди:
мета використання – здійснення виробничої діяльності (інгібітор, сольвент); 

авансовий внесок у розмірі 3-місячної орендної плати протягом п’яти робочих 
днів з моменту укладення договору оренди; своєчасна і в повному обсязі сплата 
орендної плати (щомісяця до 15 числа); ефективне використання об’єкта оренди 
відповідно до умов договору оренди; дотримання санітарних норм та належних 
умов експлуатації об’єкта оренди; забезпечення збереження об’єкта оренди, 
забезпечення заходів протипожежної безпеки об’єкта оренди; передача об’єкта 
оренди в суборенду заборонена; приватизація об’єкта оренди заборонена; здій-
снення своєчасно за свій рахунок та без права компенсації капітального, поточ-
ного та інших видів ремонту об’єкта оренди; проведення невід’ємних поліпшень 
об’єкта оренди з дозволу орендодавця, за згодою балансоутримувача і уповно-
важеного органу управління; неможливість компенсації невід’ємних поліпшень 
об’єкта оренди у разі припинення або розірвання договору оренди; страхування 
орендованого майна протягом місяця після укладення договору оренди; строк 
оренди – 20 років; забезпеченість кваліфікаційними кадрами з виробництва ін-
гібіторів гідратоутворення та корозії і сольвентів; наявність позитивного досвіду 
роботи суб’єкта господарювання у сфері виробництва інгібіторів гідратоутво-
рення та корозії і сольвентів; наявність на балансі суб’єкта господарювання спе-
ціального обладнання для виробництва інгібіторів гідратоутворення та корозії і 
сольвентів та ємостей для зберігання зневодненого етанолу, який є основною 
сировиною для їх виробництва; наявність спеціальної нормативної та техноло-
гічної документації з виробництва інгібіторів гідратоутворення та корозії і соль-
вентів; наявність у суб’єкта господарювання обігових коштів для забезпечення 
виробництва інгібіторів гідратоутворення та корозії і сольвентів; компенсація 
переможцем конкурсу протягом 5 робочих днів з моменту підписання договору 
оренди витрат на оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку; особисте повернення 
переможцем конкурсу протягом 5 робочих днів після отримання від орендодавця 
підписаного зі свого боку проекту договору оренди. У разі відмови від укладення 
або не підписання у встановлений термін договору оренди виключення перемож-
ця з числа учасників конкурсу.

Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної 
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.

Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; документи, які передбачені наказом ФДМУ від 

15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендо-
давцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної влас-
ності», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.03.2013 за № 346/22878 
(зі змінами). Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою 
для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції від-
повідно до умов конкурсу; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру 
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день 
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

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

ка юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену 
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням 
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік та на останню звітну 
дату (баланс, форма № 2 з розшифровкою статей балансу); довідку від претендента 
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином 
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи 
або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного 
податку за останній рік.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у кон-
вертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.

Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – за 3 дні до прове-
дення конкурсу.

Конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати, який не може бути меншим 
за розмір стартової орендної плати, подаються учасниками конкурсу в окремому 
конверті в день проведення конкурсу.

конкурс буде проведено о 10.00 через 10 календарних днів після публіка-
ції цієї інформації у газеті «відомості приватизації» в рв фдму по вінницькій 
області за адресою: 21018, м. вінниця, вул. гоголя, 10, у актовій залі.

Телефон для довідок з питань проведення конкурсу (0432) 67-52-17.

київська область
відповідно до звернення рв фдму по київській області інформація про-

ведення конкурсу на право оренди державного майна – будівель і споруд комп-
лексу «Виробничо-опалювальної котельні» (інв. № 272), а саме: головний корпус 
виробничо-опалювальної котельні з укриттям для димососів без просторового 
решітчастого каркаса (несучої башти) димової труби площею 5 003,9 м2, склад 
хімічних реагентів площею 319,1 м2, будівля очищення промстоків з будівлею на-
сосної станції пожежогасіння площею 249,0 м2, мазутонасосна площею   427,7 м2, 
холодний склад матеріалів площею 482,4 м2, ємності об’ємом 5 000 м3 – 2 од., 
ємності об’ємом 1 000 м3 – 2 од., ємності об’ємом 400 м3 – 2 од., ємності об’ємом 
200 м3 – 2 од., ємності об’ємом 160,0 м3 – 1 од., ємності об’ємом 40 м3 – 1 од., 
ємності об’ємом 25 м3 – 4 од., ємності об’ємом 10 м3 – 1од. за адресою: Київська 
обл., Іванківський р-н, м. Прип’ять, вул. Житомирська, 1, літ. «Г», що перебувають 
на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС», оголошеного у газеті «Відомості приватиза-
ції» від 11.09.2017 № 71 (1091) на стор. 5, скасована у зв’язку з надходженням  
від органу управління – Державного агентства України з управління зоною 
відчуження повідомлення (лист від 15.09.2017 № 01-2847/10) про обтяження на 
майно, запропоноване до оренди, а саме: необхідність в отриманні погоджен-
ня планів щодо передачі зазначеного майна в оренду від Міністерства енергетики 
Сполучених Штатів Америки.

львівська область
інформація 

рв фдму по львівській області про проведення конкурсу  
на право оренди нерухомого державного майна

� Назва об'єкта: частини нежитлового приміщення загальною площею 
375,0 м2 на другому поверсі будівлі під літ. «б-3» – новий аеровокзал дп 
«міжнародний аеропорт «львів» за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 168, що пе-
ребуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького.

Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Використання орендованого майна: 254,0 м2 – розміщення магазину 

безмитної торгівлі; 121,0 м2 – розміщення складу.
Умова 2. початковий розмір орендної плати становить 157 820,33 грн 

без пдв за базовий місяць оренди – серпень 2017 року, виходячи із вартості 
майна – 10 793 000,00 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна 
станом на 30.04.2017.

Умова 3. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за ба-
зовий місяць оренди – серпень 2017 року.

Умова 4. Об’єкт оренди не підлягає приватизації.
Умова 5. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
Умова 6. Строк оренди – 1 (один) рік.
Умова 7. Укладення договору страхування орендованого майна.
Умова 8. Протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти з балан-

соутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансо-
утримувача на утримання орендованого майна, плати податку на землю та надання 
комунальних послуг орендарю.

Умова 9. Сплата платником коштів за виготовлення звіту про незалежну оцінку 
згідно з умовами договору на проведення оцінки майна № 147/17 від 09.06.2017. 
У випадку якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна не став 
переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) ви-
трат переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення договору 
оренди (за умови надання підтвердних документів).

конкурс буде проведено в рв фдму по львівській області (79000, 
м. львів, вул. січових стрільців, 3, каб. 8) на 15-й календарний день  
після дати опублікування цієї інформації в газеті «відомості приватизації» 
об 11.30.

Кінцевий термін приймання заяв та інших документів, що визначені п. 7 По-
рядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (далі – Порядок), за 
3 (три) робочих дні до дати проведення конкурсу.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають на розгляд комісії:
заяву про участь у конкурсі (в якій учасники повідомляють про засоби зв’язку 

з ними), пропозиції щодо виконаня умов конкурсу, крім розміру орендної плати, 
пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення 
конкурсу;

відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 7 Порядку, а саме:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують по-

вноваження представника юридичної осо би; посвідчені нотаріусом копії установ-
чих документів; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію звіту про фінансові 
результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгова-
ності за останній рік; довідку від учасника конкурсу про те, що стосовно ньо го не 
порушено справу про банкрутство;

б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує 
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність; заві-
рену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію 
декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної осо-
би – платника єдиного податку.

Конкурсні пропозиції та інші документи, пропозиції щодо виконання умов кон-
курсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником 
конкурсу в день проведення конкурсу), подаються в окремому конверті з на писом 
«На конкурс» з відбитком печатки учасника конку рсу.

Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, у 
РВ ФДМУ по Львівській області (каб. 5), у робочі дні: понеділок – четвер з 9.00 до 
18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі з оренди державного майна 
РВ ФДМУ по Львівській області (каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

Чернігівська область
інформація 

рв фдму по Чернігівській області про оголошення конкурсу  
на право оренди нерухомого державного майна

� Назва об'єкта: нежитлові приміщення будівлі магазину № 10 «овочі» 
загальною площею 271,36 м2.

Місцезнаходження: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, смт Гончарівське, 
вул. Танкістів, 8.

Орган управління: Міністерство оборони України.
Балансоутримувач: Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс».
Статус майна: нерухоме майно державної форми власності.
Вартість об’єкта оренди, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на 

30.06.2017, становить  309 350,42 грн (без ПДВ).
Основні умови проведення конкурсу:
мета використання об’єкта оренди – здійснення торгівлі продовольчими 

товарами, крім товарів підакцизної групи; стартовий розмір орендної плати, 
розрахований відповідно до Методики розрахунку орендної плати за держав-
не майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.95 
№ 786, з урахуванням змін та доповнень до неї, з використанням орендної 
ставки: 8 % – здійснення торгівлі продовольчими товарами, крім товарів підак-
цизної групи, за базовий місяць – серпень 2017 р. становить  2 097,40 грн 
(без пдв); ефективне використання орендованого майна за цільовим призна-
ченням  відповідно до мети, вказаної у договорі оренди;  заборона суборенди 
та переходу права власності до третіх осіб;  орендоване майно приватизації 
(викупу) орендарем або третіми особами не підлягає;  здійснення невід’ємних 
поліпшень орендованого державного майна проводиться у відповідності з ви-
могами Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на 
здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна, затвер-
дженого наказом ФДМУ від 03.10.2006  № 1523 та зареєстрованого у Мініс-
терстві юстиції України 18.10.2006  за № 1123/12997;  виконання поточного 
та капітального ремонту об’єкта оренди за рахунок орендаря без компенсації 
витрат на їх здійснення;  дотримання належних умов щодо експлуатації об’єкта 
оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню;  забезпечення орендарем 
протипожежної безпеки об’єкта оренди;   протягом місяця після укладення до-
говору застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість за 
висновком про вартість майна, на користь балансоутримувача, який несе ризик 
випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди в порядку, визначеному 
законодавством, та надати орендодавцю та балансоутримувачу копії договору 
страхування орендованого майна (страхового поліса) разом з документами, 
що підтверджують оплату страхового внеску, постійно поновлювати договір 
страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим;  
внесення завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць 
оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди, протягом 
місяця після підписання договору оренди;  своєчасне і в повному обсязі внесення 
орендної плати з урахуванням індексу інфляції;  компенсація переможцем кон-
курсу витрат на здійснення незалежної оцінки майна платнику за договором на 
проведення оцінки від 25.07.2017 № 02-32-09/95 у 15-денний термін після укла-
дення договору оренди;  термін оренди – 2 роки 364 дні;  переможець конкурсу 
після отримання проекту договору оренди зобов’язаний протягом 5 робочих 
днів повернути орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі відмови 
переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним строку, 
визначеного умовами конкурсу та п. 30 Порядку, конкурсною комісією буде ви-
значений новий переможець конкурсу відповідно до п. 34. Порядку.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону відповідно до Порядку проведення кон-
курсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 31.08.2011 № 906. Основним критерієм визначення пере-
можця є найбільший розмір орендної плати за умови обов’язкового забезпечення 
виконання інших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі 
матеріали:

заяву про участь у конкурсі та пакет документів, зазначених в інформації про 
конкурс. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для 
оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відпо-
відно до умов конкурсу; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру 
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день 
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

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

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

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним 
чином оформлену довіреність;  завірену належним чином копію декларації про 
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника 
єдиного податку.

конкурс буде проведено об 11.00 на 15-й календарний день після опу-
блікування цієї інформації в газеті «відомості приватизації» в рв фдму по 
Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, просп. миру, 43, кімн. 413.

У разі надходження трьох і більше заяв орендодавець залишає за собою пра-
во змінити місце проведення конкурсу, про що претенденти будуть повідомлені 
додатково після затвердження списку учасників конкурсу, тими засобами зв’язку, 
які вкажуть у своїх заявах.

Кінцевий термін приймання заяв з документами від претендентів на участь у 
конкурсі – за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 17.00.

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

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в кан-
целярію регіонального відділення за адресою: м. Чернігів, просп.  Миру, 43 в за-
печатаному непрозорому конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки 
претендента (за наявності), із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди 
(адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості 
приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди. Документи, 
що подаються для участі в конкурсі, мають бути належним чином оформлені. По-
марки і виправлення в них не допускаються.

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

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за адре-
сою: м. Чернігів, просп. Миру, 43,  тел.: (0462) 77-44-95 з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, 
по п’ятницях – до 16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ по Чернігівській області.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ МАЙНА НАН УКРАЇНИ
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація 
державної установи «інститут медичної радіології  

ім. с. п. григор’єва намн україни» про проведення конкурсу  
на право укладення договору оренди нерухомого державного майна
� Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: державне нерухоме майно 

– нежитлові приміщення загальною площею 114,8 м2 на 1-му поверсі ра-
діологічного корпусу (реєстровий № 02012177.1.ааадеа533) за адресою: 
61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82.

Балансоутримувач: Державна установа «Інститут медичної радіології ім. С. П. 
Григор’єва НАМН України».

Орган управління майном: Національна академія медичних наук України.
Вартість майна відповідно до оцінки ринкової вартості на 29.05.2017  

становить 989 830,00 грн без ПДВ.
стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – чер-

вень 2017 р. становить 19 796,60 грн з пдв при використанні орендованого 
майна під розміщення суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної 
власності і провадять господарську діяльність з медичної практики (апарата кон-
тактної променевої терапії та організації лікувального процесу брахітерапії з ви-
користанням джерела іонізуючого випромінювання).

Основні умови конкурсу:
1. Найбільш запропонований розмір місячної орендної плати за використання 

об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць розра-
хунку – червень 2017 року – 19 796,60 грн (дев’ятнадцять тисяч сімсот дев’яносто 
шість грн 60 коп.) з ПДВ.

2. Використання орендованого майна – під розміщення апарата контактної про-
меневої терапії та організації лікувального процесу брахітерапії з використанням 
джерела іонізуючого випромінювання.

3. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 25 числа 
місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.

4. Сплата орендної плати повинна забезпечуватись у вигляді завдатку в 
розмірі орендної плати за один місяць оренди. Для розрахунку суми цього за-
вдатку використовується розмір орендної плати за базовий місяць оренди з 
урахуванням результатів конкурсу. На підтвердження зобов’язання і на забез-
печення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток у 
розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий 
рахунок орендодавця протягом 7 днів з моменту повідомлення йому про визна-
ння переможцем конкурсу. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок 
платежу за останній місяць оренди. У випадку відмови переможця конкурсу від 
укладення договору оренди завдаток поверненню не підлягає.

5. Протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендо-
ване майно на суму, не меншу ніж його вартість, визначена експертним шляхом 
на користь балансоутримувача, та надати балансоутримувачу копію договору 
страхування орендованого майна, страхового поліса та копій платіжних дору-
чень в 5-денний термін з моменту отримання договору страхування. Постійно 
поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно 
було застрахованим.

6. У 5-денний термін з дня підписання договору оренди отримати дозвіл ор-
ганів державного пожежного нагляду та завірену печаткою копію дозволу подати 
орендодавцю в 5-денний термін з моменту отримання.

7. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації, 
ефективного використання, збереження об’єкта оренди, забезпечення пожеж-
ної безпеки.

8. Своєчасне виконання капітального, поточного та інших видів ремонту за ра-
хунок орендаря за письмовою згодою орендодавця без компенсації витрат на їх 
здійснення. Поточний ремонт здійснювати не рідше одного разу на рік.

9. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних ме-
реж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.

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

рем за період оренди, не підлягає компенсації.
12. 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.

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

14. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців з подальшою пролонга-
цією згідно з чинним законодавством України за умови виконання орендарем 
всіх обов’язків згідно з договором оренди.

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

16. Наявність діючої ліцензії Державної інспекції ядерного регулювання Укра-
їни на право провадження діяльності з використанням джерел іонізуючого ви-
промінювання.

17. Довідка про досвід роботи з медичним обладнанням, яке в медичних цілях 
використовує джерело іонізуючого випромінювання.

18. Довідка про відсутність за останні три роки будь-яких випадків або аварійних 
ситуацій на підприємстві при використанні джерела іонізуючого випромінювання, 
які б могли вплинути на здоров’я пацієнта або персоналу.

19. Довідка про наявність персоналу з необхідним кваліфікаційним рівнем та 
підтвердженим досвідом роботи з організації лікувального процесу брахітерапії 
безпосередньо на апараті контактної променевої терапії з використанням джерела 
іонізуючого випромінювання Со-60.

20. Документи, які підтверджують наявність апарата контактної променевої 
терапії Multisource (виробництва Eckert & Ziegler BEBIG, Німеччина) з вбудова-
ною системою «IN VIVO дозиметрії» та Плануючої системи, сумісної з системою 
«VARIAN Eclipse 8.9», яка дозволяє об’єднання планів опромінення.

21. Документи, які підтверджують можливість надання робітникам орендо-
давця виконання запланованої ними науково-дослідної роботи і дисертаційного  
дослідження з використанням апарата контактної променевої терапії Multisource 
(виробництва Eckert & Ziegler BEBIG, Німеччина), який у терапевтичних цілях ви-
користовує відкрите джерело іонізуючого випромінювання Co-60.

Основним критерієм визначення переможця 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 і поряд-
ком використання плати за оренду державного майна, затвердженою постановою 
Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786.

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

заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс. 
Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголо-
шення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно 
до умов конкурсу;

проект договору з пропозицією щодо виконання умов конкурсу, крім розміру 
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день 
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження пред-

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

б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним 
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про 
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника 
єдиного податку.

Конкурсні пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) пода-
ються до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює ре-
єстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком 
печатки претендента.

Конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/базовий мі-
сяць оренди подаються уповноваженою особою учасника конкурсу в запечата-
ному непрозорому конверті для реєстрації, яка проводиться в день проведення 
конкурсу в ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України»  
з 10.30 до 10.50.

Заяви на участь у конкурсі з пакетом документів приймаються за адресою: 
61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82, канцелярія. Додаткову інформацію можна 
отримати за тел.: (057) 725-50-15, (057) 725-50-23.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 04.10.2017 (за 3 робочих 
дні до початку проведення конкурсу).

конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної 
плати за принципом аукціону відбудеться 10.10.2017 об 11.00 в ду «ін-
ститут медичної радіології ім. с. п. григор’єва намн україни» за адресою: 
61024, м. харків, вул. пушкінська, 82, 3-й поверх, малий зал для конфе-
ренцій, кімн. 53.


