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ПрИВАТИЗоВАно ШЛЯХом ВИКУПУ
Львівська обЛасть

Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: 
насос РП – 12.5 (3 шт.), насос Д200/90 (2 шт.), насос К90/30 (6 шт.) за адресою: 
м. Червоноград, вул. Промислова, 4, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ «Змі-
на» та перебуває на його балансі. Приватизовано юридичною особою за 16 300,00 
грн, у т. ч. ПДВ – 2 716,67 грн. 

ПрИВАТИЗоВАно ШЛЯХом ПроДАЖУ нА АУКЦіоні
м. київ

Нежитлове приміщення загальною площею 43,3 м2 за адресою: м. Київ, 
вул. Голосіївська, 8 (літ. А). Приватизовано фізичною особою за 520 440,00 грн, 
у т. ч. ПДВ – 86 740,00 грн (комунальна власність). 

ПіДЛЯГАЮТЬ ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом ВИКУПУ
ПереЛік  

об’єктів державної власності групи а, що підлягають  
приватизації шляхом викупу  

(затверджений наказом ФДМУ від 12.09.2016 № 1688)

вінницька обЛасть
1. Нежитлові вбудовані приміщення на 1-му поверсі (№ 1-3 – № 1-21) та на 2-му 

поверсі (№ 2-1 – № 2-6) загальною площею 944,5 м2 2-поверхової будівлі котельні 
(літ. Н (13)), що орендуються ТОВ «Вінницький крупозавод», за адресою: 23240, 
Вінницька обл., Вінницький р-н, смт Десна, вул. Гагаріна, 6ж, що перебуває на ба-
лансі ТОВ «Вінницький крупозавод» ( код за ЄДРПОУ 30487011).

2. Нежитлові вбудовані приміщення (№ 1-1, № 1-2) загальною площею 81,5 м2 
на 1-му поверсі будівлі котельні (літ. Н (13)) та димова труба, що орендуються ТОВ 
«Вінницький крупозавод», за адресою: 23240, Вінницька обл., Вінницький р-н, 
смт Десна, вул. Гагаріна, 6ж, що перебуває на балансі ТОВ «Вінницький крупоза-
вод» (код за ЄДРПОУ 30487011).

вінницька обЛасть
інформація  

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

Назва об’єкта: нежитлові приміщення двоповерхової прибудови до будівлі 
бойлерної площею 142,7 м2.

Адреса об’єкта: 21100, м. Вінниця, вул. Короленка, 31а.
Балансоутримувач: ПАТ «Вінницяобленерго», код за ЄДРПОУ 00130694.
Адреса балансоутримувача: 21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, 2.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення двоповерхової прибудови до 

будівлі бойлерної 1987 р. побудови загальною площею 142,7 м2. Приєднані до 
електропостачання, водопостачання, каналізації, опалення. Стан приміщень можна 
вважати як такий, що потребує ремонту.

Початкова ціна без ПДВ – 566 134,00 грн, ПДВ – 113 226,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 679 360,80 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; поку-

пець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального по-
свідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації 
та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін 
за актом передання.

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

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

Грошові кошти в розмірі 67 936,08 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області. 

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 06.10.2016 до 17.00
аукціон в електронній формі буде проведено 10.10.2016 українською 

універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00. 

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

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

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. 
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адре-
сою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-27-46, час роботи з 8.00 до 17.00 
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

інформація  
про повторний продаж на аукціоні в електронній  

формі об’єкта державної власності 
Назва об’єкта: групи інвентарних об’єктів – обладнання (72 од.): касовий апа-

рат – 1 од., хліборізка – 1 од., шафа – 15 од., радіовузол – 1 од., швейна машина 
1022 – 1 од., телевізор – 4 од., холодильник – 39 од., портрет Леніна – 2 од., пральна 
машина – 1 од., електроніка – 1 од., крісло – 2 од., килим – 4 од.

Адреса об’єкта: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагай-
дачного, 8/2.

Зберігач: ПАТ «Могилів-Подільська швейна фабрика «Аліса», код за ЄДРПОУ 
05468162. Адреса зберігача: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, 
вул. Сагайдачного, 8/2.

Відомості про об’єкт: до складу обладнання входять: касовий апарат, інв. № 2619, 
1985 р. в. – 1 од., хліборізка, інв. № 2623, 1985 р. в. – 1 од., шафа інв. № 2628,  
1985 р.в. – 1 од., шафа, інв. № 3525 – 3526, 1985 р. в. – 2 од., шафа, інв. № 2797 – 
2803, 1990 р. в. – 7 од., шафа, інв. № 2851 – 2854, 1992 р. в. – 4 од., шафа, інв. 
№ 2107, 1989 р. в. – 1 од., радіовузол, інв. № 2625, 1985 р. в. – 1 од., швейна машина 
1022, інв. № 2570, 1984 р. в. – 1 од., телевізор, інв. № 2691, 1980 р. в. – 1 од., теле-
візор «Електрон», інв. № 2810, 1989 р. в. – 1 од., телевізор, інв. № 3504, 1980 р. в. –  
1 од., телевізор «Берізка», інв. № 3450, 1972 р. в. – 1 од., холодильник «Апшерон», 
інв. № 3514, 1985 р. в. – 1 од., холодильник, інв. № 2648 – 2657, 1976 р. в. – 10 од., 
холодильник, інв. № 2779 – 2806, 1989 р. в. – 28 од., портрет Леніна, інв. № 1187–
1188, 1976 р. в. – 2 од., пральна машина, інв. № 2663, 1988 р. в. – 1 од., електроніка,  
інв. № 2654, 1985 р. в. – 1 од., крісло, інв. № 1982, 1982 р. в. – 2 од., килим,  
інв. № 3128, 1990 р. в. – 4 од. Обладнання не експлуатується.

Початкова ціна без ПДВ – 4 255,00 грн, ПДВ – 851,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 5 106,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; поку-

пець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального по-
свідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації 

та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін 
за актом передання.

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

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

Грошові кошти в розмірі 510,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області. 

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 06.10.2016.
аукціон в електронній формі буде проведено 10.10.2016 українською 

універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00. 

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 року за № 1147/27592. 
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, по-
даються 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. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох 
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до 
заяви, а також докази надсилання цих документів. 

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

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. 
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адре-
сою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-27-46.

київська обЛасть
інформація  

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

Назва об’єкта: нежитлове приміщення їдальні загальною площею 318,1 м2. 
Адреса об’єкта: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Балансоутримувач: ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ 

00951741).
Адреса балансоутримувача: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Воло-

димирська, 22.
Відомості про об’єкт: будівля, в якій розташований об’єкт, 1975 року побудови. 

Група капітальності будівлі – ІІІ. За архітектурним рішенням будівля є одноповерхо-
вою з підвалом, складною у плані. До складу об’єкта входять нежитлові приміщення 
1-го поверху та підвалу. Загальна площа приміщень 1-го поверху – 203,3 м2, під-
валу – 114,8 м2. Об’єкт має окремі входи: окремий вхід з прибудови будівлі, роз-
ташований на фронтальному фасаді, а також окремий вхід до підвалу. Загальний 
і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 135 537,00 грн, ПДВ – 227 107,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 1 362 644,40 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації 

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

дення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня 
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 
2015 року за № 1147/27592. 

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

Сума грошових коштів у розмірі 136 264,44 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській 
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач – РВ ФДМУ 
по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта при-
ватизації в сумі 136 264,44 грн, без ПДВ»).

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення 
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567 
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач – 
РВ ФДМУ по Київській області.

аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Перша 
універсальна біржа «україна» (http://birga–ukraine.com.ua) 11 жовтня 2016 
року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час за-
кінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна 
Біржа «Україна»: http://birga–ukraine.com.ua. 

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 07 жовтня 2016 року до 
18.00.

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

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

інформація  
про продаж на аукціоні в електронній  

формі об’єкта державної власності 
Назва об’єкта: нежитлове приміщення медпрофілакторію загальною площею 

177,7 м2. 
Адреса об’єкта: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Балансоутримувач: ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ 

00951741).
Адреса балансоутримувача: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Воло-

димирська, 22.
Відомості про об’єкт: будівля, в якій розташований об’єкт, 1975 року побу-

дови. Група капітальності будівлі – ІІІ. За архітектурним рішенням будівля є од-
ноповерховою з підвалом, складною у плані. Об’єкт розташований на першому 
поверсі будівлі. Доступ до об’єкта здійснюється через територію підприємства. 
Приміщення має окремий вхід. Загальний і фізичний стан основних будівельних 
елементів будівлі задовільний.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 591 327,00 грн, ПДВ – 118 265,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 709 592,40 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації 

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

дення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня 
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 
2015 року за № 1147/27592. 

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно 
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 

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

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

триває ПередПЛата на офіційне  
видання фдму на 2016 рік

«державний інформаційний бюлетень  
про приватизацію»

з додатком – газетою

«відомості приватизації»
видання можна ПередПЛатити  

в усіх віддіЛеннях Зв’яЗку україни
необхідні дані ви знайдете в каталозі видань україни 

на 2016 рік, с. 103

Індекс та назва видання Періодич-
ність

Вартість  
передплати, грн
3 міс. 6 міс.

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

4 рази  
на рік

121,33 242,66

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

2 рази
на тиждень

телефони редакції (044) 200-35-81, 200-33-77, 

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

тел. (044) 254-31-57,  
моб. тел. (067) 933-69-57, Меліхова Ольга Миколаївна)
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19 вересня 2016 року № 75 (991)

фдму – 25 років

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

проДаж об’єктів групи Д

ЗаПоріЗька обЛасть
інформація 

про повторний продаж на аукціоні об’єктів незавершеного  
будівництва – житлових будинків № 11, 12, 13, 14, 15 

� 1. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий бу-
динок № 11.

Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, 
вул. Побєди, 94. 

Балансоутримувач: відсутній. 
Відомості про об’єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 

0,1467 га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0340. Виконано підвал під 
будинком, підвал частково перекрито залізобетонними плитами. По сараю ви-
конані фундаменти. 

Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ – 
26 847,00 грн, ПДВ – 5 369,40 грн. 

Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням 
Пдв – 32 216,40 грн.

Сума грошових коштів, що має вноситися покупцями, у розмірі 10 % початкової 
ціни об’єкта становить 3 221,64 грн.

� 2. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий бу-
динок № 12.

Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, 
вул. Побєди, 92. 

Балансоутримувач: відсутній. 
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт розташований на земельній ділянці 

площею 0,1465 га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0339. Виконано під-
вал під будинком. 

Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ – 
37 206,00 грн, ПДВ – 7 441,20 грн. 

Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням 
Пдв – 44 647,20 грн. 

Сума грошових коштів, що має вноситися покупцями, у розмірі 10 % початкової 
ціни об’єкта становить 4 464,72 грн.

� 3. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий бу-
динок № 13.

Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, 
вул. Побєди, 90.

Балансоутримувач: відсутній.

Відомості про об’єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 
0,1450 га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0338. Виконано підвал під 
будинком. 

Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ – 
45 253,00 грн, ПДВ – 9 050,60 грн.

Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням 
Пдв – 54 303,60 грн. 

Сума грошових коштів, що має вноситися покупцями, у розмірі 10 % початкової 
ціни об’єкта становить 5 430,36 грн.

� 4. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий бу-
динок № 14.

Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, 
вул. Побєди, 88.

Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,1460 

га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0336. Виконано підвал під будинком 
та перекриття залізобетонними плитами. По сараю виконані фундаменти, стіни, 
перекриття та підлога. 

Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ – 
66 264,00 грн, ПДВ – 13 252,80 грн.

1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 
року за № 400/2840 (зі змінами). 

Сума грошових коштів у розмірі 70 959,24 грн, що становить 10 % від початко-
вої ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській 
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач – РВ ФДМУ 
по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта при-
ватизації в сумі 70 959,24 грн, без ПДВ»).

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення 
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567 
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач – 
РВ ФДМУ по Київській області.

аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Перша 
універсальна біржа «україна» (http://birga–ukraine.com.ua) 11 жовтня 2016 
року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00, час за-
кінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна 
Біржа «Україна»: http://birga–ukraine.com.ua. 

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 07 жовтня 2016 року 
до 18.00.

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

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

ПоЛтавська обЛасть
інформація  

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

� 1. Назва об’єкта: нежитлова будівля.
Адреса об’єкта: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 34.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації 

України в Полтавській області, код за ЄДРПОУ 26304855.
Адреса балансоутримувача: 36039, м. Полтава, вул. Сінна, 16.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля. Фундамент бетонний; 

стіни цегляні; перегородки цегляні; перекриття дерев’яне; покрівля – шифер; під-
лога дерев’яна. Загальна площа – 442,9 м2. Рік побудови – 1953. Об’єкт розташо-
ваний в центральній зоні міста Лубни. Стан будівлі незадовільний.

Відомості про земельну ділянку: згідно з витягом з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень об’єкт розташований 
на земельній ділянці площею 0,187 га, кадастровий номер 5310700000:06:068:0025, 
цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування. Користувач земельної ділянки: Державна 
судова адміністрація України територіальне управління Державної судової адміні-
страції України в Полтавській області.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 704 117,00 грн, ПДВ – 140 823,40 грн. 
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 844 940,40 грн.
Грошові кошти у розмірі 84 494,04 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172, 
р/р № 37318055009476.

� 2. Назва об’єкта: нежитлова будівля.
Адреса об’єкта: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Старо-Троїцька, 3.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації 

України в Полтавській області, код за ЄДРПОУ 26304855.
Адреса балансоутримувача: 36039, м. Полтава, вул. Сінна, 16.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля. Фундамент бетонний; 

стіни цегляні; перегородки цегляні; перекриття дерев’яне; покрівля – шифер; під-
лога дерев’яна. Загальна площа – 360,0 м2. Рік побудови – 1892. Об’єкт розташо-
ваний в центральній зоні міста Лубни. Стан будівлі незадовільний.

Відомості про земельну ділянку: згідно з витягом з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень об’єкт розташований на 
земельній ділянці площею 0,0534 га, кадастровий номер 5310700000:06:069:0012, 
цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування. Користувач земельної ділянки: Державна 
судова адміністрація України територіальне управління Державної судової адміні-
страції України в Полтавській області.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 605 993,00 грн, ПДВ – 121 198,60 грн. 
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 727 191,60 грн.
Грошові кошти у розмірі 72 719,16 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172, 
р/р № 37318055009476.

Умови продажу об’єктів:
у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта 

приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт 
приватизації; подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; 
питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно 
в межах чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; не від-
чужувати об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу; надавати про-
давцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору;  обов’язки 
покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають 
об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження, протягом строку дії таких 
зобов’язань; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови 
збереження для нового власника всіх зобов’язань по договору виключно за зго-
дою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, 
у порядку, що затверджується Фондом державного майна України; у разі подаль-
шого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації 
зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на 
об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що 
підтверджують його право власності; договори про подальше відчуження об’єкта 
приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають 
нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним органом при-
ватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання 
правочинів щодо такого відчуження недійсними.

Повторний аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог По-
рядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на 
аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 
09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 
за № 1147/27592.

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

Плата за об’єкти приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за при-

дбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області, 
МФО 831019, р/р № 37185500900001.

Повторний аукціон в електронній формі буде проведено українською 
універсальною біржею (http://uub.com.ua) 17 жовтня 2016 року. Час почат-
ку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.00, час закінчення аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 12.00.

Заява на участь в повторному аукціоні в електронній формі та фотокопії до-
кументів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт 
Української універсальної біржі: http://auk@uub.com.ua.

Кінцевий термін приймання заяв – до 13 жовтня 2016 року включно до 17.15.
Ознайомитися з об’єктами приватизації можна в робочі дні за місцем їх роз-

ташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області 

за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 418 тел. (0532) 
2-24-86.

рівненська обЛасть
інформація  

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

Назва об’єкта: приміщення колишньої бібліотеки загальною площею 27,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 35302, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Вели-

кий Олексин, вул. Шевченка, 16г.
Балансоутримувач: ПСП «Шпанівське», 35302, Рівненська обл., Рівненський 

р-н, с. Великий Олексин, вул. Шевченка, 16г. Код ЄДРПОУ 30661922.
Відомості про об’єкт приватизації: приміщення прибудовані з торця гаражів. 

Рік введення в експлуатацію – 1940. Вхід до об’єкта здійснюється з бокового фаса-
ду будівлі гаражів, далі через невеличкий коридор з правої сторони у приміщення 

бібліотеки. Інженерно-технічне забезпечення приміщень: електроосвітлення, опа-
лення пічне (твердим паливом). Об’єкт не експлуатується. Технічний стан конструк-
тивних елементів будівлі  незадовільний, стан опорядження – потребує ремонту. 
Приміщення розташовані на території ПСП «Шпанівське». 

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 36 772,00 грн, ПДВ – 7 354,40 грн. 
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 44 126,40 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем термі-

нів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарно-екологічних норм експлуа-
тації об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та утримання прилеглої території 
в належному санітарному стані; здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить 
до складу об’єкта, в установленому законом порядку; подальше відчуження об’єкта 
за договором купівлі-продажу до моменту підписання сторонами підсумкового акта 
перевірки виконання умов договору можливе лише за згодою органу приватизації. 
У разі зміни власника об’єкта покупець повинен покласти всі зобов’язання за до-
говором на нового власника. Новий власник у двотижневий термін з дня переходу 
до нього права власності на об’єкт подає до державного органу приватизації копії 
документів, що підтверджують перехід до нього права власності.

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

Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 

грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок 
№ 37184006000095, банк УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 
13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.

Грошові кошти в розмірі 4 412,64 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
продажу об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805 Держав-
ної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13989432, 
одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.

Кінцевий термін приймання заяв – 10 жовтня 2016 року включно до 17.15.
аукціон в електронній формі буде проведено 14 жовтня 2016 року укра-

їнською універсальною біржею (www.uub.com. ua). Час початку аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 13.00. 

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

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі про-
водиться 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 нака-
зом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами). 

Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є до-
датками до заяви, 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 уні-
версальної біржі (36039 м. Полтава, вул. Шевченка,52) оригінали заяви на участь 
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що 
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. 
Отримати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, 
тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.

сумська обЛасть
інформація  

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

� 1. Назва об’єкта: силососховище площею 638,9 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., Роменський р-н, с. Залатиха, вул. Садова, 19.
Балансоутримувач: ВАТ «Роменський завод АТС».
Інформація про об'єкт: наземна споруда зі стінами (з бокових сторін, дві сто-

рони споруди огороджені, дві інші – неогороджені), підлога – залізобетонні плити. 
Рік будівництва споруди – 1980. 

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 13 800,00 грн. 
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 16 560,00 грн, у т. ч. ПДВ – 

2 760,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 1 656,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Дер-
жавній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Сумській області.

� 2. Назва об’єкта: автовагова площею 36,5 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., Роменський р-н, с. Залатиха, вул. Садова, 20.
Балансоутримувач: ВАТ «Роменський завод АТС».
Інформація про об'єкт: одноповерхова споруда, яка складається з опера-

торської та навісу, дощано-шиферна з дерев’яними перекриттями та шифер-
ною покрівлею. Оснащена системою електропостачання. Рік будівництва спо-
руди – 1980. 

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 2 700,00 грн. 
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 3 240,00 грн, у т.ч. ПДВ – 

540,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 324,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Дер-
жавній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Сумській області.

� 3. Назва об’єкта: теслярська майстерня площею 153,4 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., Роменський р-н, с. Залатиха, вул. Садова, 21.
Балансоутримувач: ВАТ «Роменський завод АТС».
Інформація про об'єкт: одноповерхова гіпсоблочна будівля з дерев’яними пе-

рекриттями і шиферною покрівлею, маються дерев’яні опори (стовпи). Оснащена 
системою електропостачання. Дата будівництва будівлі – 1973 рік. 

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 19 900,00 грн. 
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 23 880,00 грн, у т. ч. ПДВ – 

3 980,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 2 388,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Дер-
жавній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Сумській області. 

� 4. Назва об’єкта: механічна майстерня площею 176,4 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., Роменський р-н, с. Залатиха, вул. Садова, 22.
Балансоутримувач: ВАТ «Роменський завод АТС».
Інформація про об'єкт: одноповерхова цегляна будівля з дерев’яними пере-

криттями і шиферною покрівлею. Оснащена системою електропостачання і місце-
вого опалення (піч на твердому палеві), хоча опалюється лише одне приміщення, 
інші приміщення не опалюються. Рік будівництва будівлі – 1980. 

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 22 900,00 грн. 
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 27 480,00 грн, у т. ч. ПДВ – 

4 580,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 2 748,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Дер-
жавній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Сумській області.

� 5. Назва об’єкта: пилорама площею 76,0 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., Роменський р-н, с. Залатиха, вул. Садова, 23.
Балансоутримувач: ВАТ «Роменський завод АТС».
Інформація про об'єкт: одноповерхова цегляна будівля з дерев’яними пере-

криттями та шиферною покрівлею. Оснащена системою електропостачання. Рік 
будівництва будівлі – 1990. 

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 50 100,00 грн. 
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 60 120,00 грн, у т. ч. ПДВ – 

10 020,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 6 012,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Дер-
жавній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Сумській області. 

� 6. Назва об’єкта: критий тік площею 86,9 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., Роменський р-н, с. Залатиха, вул. Вишнева, 26.
Балансоутримувач: ВАТ «Роменський завод АТС».
Інформація про об'єкт: одноповерхова цегляна (з цегляними стовпами) спо-

руда з дерев’яними перекриттями і шиферною покрівлею. Оснащена системою 
електропостачання. Рік будівництва споруди – 1970. 

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 11 700,00 грн. 
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 14 040,00 грн, у т. ч. ПДВ – 

2 340,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 1 404,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Дер-
жавній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Сумській області.

� 7. Назва об’єкта: навіс – зерносховище площею 99,9 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., Роменський р-н, с. Залатиха, вул. Вишнева, 26а.
Балансоутримувач: ВАТ «Роменський завод АТС».
Інформація про об'єкт: одноповерхова споруда з цегляними стінами, обшита 

шиферними листами, з дерев’яними колонами та дерев’яними перекриттями і 
шиферною покрівлею. Оснащена системою електропостачання. Рік будівництва 
споруди – 1970. 

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 4 800,00 грн. 
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 5 760,00 грн, у т. ч. ПДВ – 

960,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 576,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Дер-
жавній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Сумській області.

� 8. Назва об’єкта: зерносховище площею 539,5 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., Роменський р-н, с. Залатиха, вул. Вишнева, 26б.
Балансоутримувач: ВАТ «Роменський завод АТС».
Інформація про об'єкт: одноповерхова цегляно-панельна будівля з залізобе-

тонним перекриттям і шиферною покрівлею. Оснащена системою електропоста-
чання. Рік будівництва будівлі – 1980. 

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 70 100,00 грн. 
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 84 120,00 грн, у т. ч. ПДВ – 

14 020,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 8 412,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Дер-
жавній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Сумській області.

� 9. Назва об’єкта: зерносховище площею 497,5 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., Роменський р-н, с. Залатиха, вул. Вишнева, 26В.
Балансоутримувач: ВАТ «Роменський завод АТС».
Інформація про об'єкт: одноповерхова цегляно-панельна з залізобетонним 

перекриттям і шиферною покрівлею будівля. Оснащена системою електропоста-
чання. Рік будівництва будівлі – 1980. 

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 64 700,00 грн. 
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 77 640,00 грн, у т. ч. ПДВ – 

12 940,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 7 764,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Дер-
жавній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Сумській області.

Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; забезпечити під час екс-

плуатації об’єкта дотримання санітарно-екологічних норм та правил пожежної без-
пеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна) у 
встановленому законодавством порядку.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р 
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області. 

Кінцевий термін приймання заяв – 10 жовтня 2016 року до 17.00.
аукціон в електронній формі буде проведено 21.10.2016 українською 

універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00. 

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в 
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за ме-
тодом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. 

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону 
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви 
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі 
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох 
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до 
заяви, а також докази надсилання цих документів. 

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за 
№ 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області 

за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для до-
відок (0542) 36-21-83. 

Черкаська обЛасть
інформація  

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

Назва об’єкта: нежитлові приміщення в будівлі тракторної бригади (лазня, 
душова) загальною площею 12,3 м2.

Місцезнаходження об’єкта: 20120, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Філі-
ція, вул. Молодіжна, 11/1. 

Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об'єкт: нежитлові приміщення загальною площею 12,3 м2, з них: 

душова площею 5,5 м2, лазня – 6,8 м2, є частиною приміщень у будівлі тракторної 
бригади (1965 рік побудови), не мають окремого входу. Лазня розташована поза 
межами с. Філіція. Приміщення потребує капітального ремонту. Під’їзні шляхи 
ґрунтові. До будівлі підведені мережі еклектропостачання, водопостачання, кана-
лізації. Опалення відсутнє. Об’єкт не використовується. Загальний фізичний стан 
задовільний. Фізичний знос приміщень – 38 %. 

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

Початкова ціна без ПДВ – 8 540,00 грн, ПДВ – 1 708,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 10 248,00 грн. 
Умови продажу та експлуатації: 
подальше використання об’єкта визначає покупець; питання використання 

земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішується покупцем згідно з чинним 
законодавством після підписання акта передання об’єкта. 

Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 кален-
дарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; засо-
би платежу – грошові кошти; покупець сплачує винагороду організатору аукціону у 
розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.

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

Грошові кошти в розмірі 1 024,8 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській 
області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк – Державна 
казначейська служба України. 

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 17 жовтня 2016 року.
аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним 

товариством державна акціонерна компанія «національна мережа аукці-
онних центрів» (Пат дак «нмац») 21 жовтня 2016 року, час початку торгів 
(початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій 
(закінчення аукціону) – 13.00.

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

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

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

 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 РВ ФДМУ по Черкаській області  
за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. (0472) 37-26-61.
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фдму – 25 років

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

конкурСи з  віДбору розробників Документації із землеуСтрою

ПоЛтавська обЛасть
інформація 

рв фдму по Полтавській області про оголошення повторного конкурсу 
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу об’єктів 

приватизації разом із земельними ділянками
1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із зем-

леустрою з метою продажу об’єктів приватизації разом із земельними ділянками, 
на яких вони розташовані (визначення або уточнення меж земельної ділянки та по-
годження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого 
зразка; проведення робіт із присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; 
внесення відомостей до бази даних Центру державного земельного кадастру; по-
годження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; 
отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеу-
строю та витягу з Державного земельного кадастру; підготовка інших матеріалів 
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки). 

Землеустрою підлягають земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти 
державної власності групи а:  побутовий корпус, літ. тс-II, загальною площею 
705,3 кв.м разом із земельною ділянкою; громадська будівля (офіс), літ. об-1, 
загальною площею 327,4 кв. м разом із земельною ділянкою за адресою: 36014, 
Полтавська обл., м. Полтава, вул. Харчовиків, 6. Балансоутримувач: Колективне під-
приємство «Полтавський м’ясокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00424214).

Розмір земельних ділянок буде визначатися у процесі проведення робіт із 
землеустрою.

2. Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 05.07.2016 
№ 1291 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А».

3. Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт 
із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, пого-
джений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок дер-
жавної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного 
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянкці; документ, що 
підтверджує встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), та за-
кріплення їх межовими знаками; інші матеріали та документи, необхідні для про-
дажу земельної ділянки.

Умови конкурсу.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Полтав-

ській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім 
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із 
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У кон-
верті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний 
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (від-
повідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із 
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами); 
копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі 

фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і 
мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про 
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної 
особи); документи, що підтверджують відповідність претендента вимогам, вста-
новленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова 
інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання 
на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із 
землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які 
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені 
за результатами виконаних робіт; згоду на обробку персональних даних (для фі-
зичних осіб – підприємців).

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

Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ 
по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 
кімн. 415.

Кінцевий термін подання конкурсної документації – 17.10.2016 включно.
конкурс відбудеться 21.10.2016 о 14.00 у рв фдму по Полтавській об-

ласті за адресою: м. Полтава, вул. небесної сотні, 1/23, кімн. 402.
Телефони для довідок: (0532) 2-24-86, 56-35-55.

аПарат фдму
інформація 

про оголошення конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності

� Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка площею 0,2649 га за адресою: 
м. київ, вул. боричів тік, 4а (державний акт на право постійного користу-
вання земельною ділянкою від 20.02.2012 серія яя № 389720, кадастровий 
номер 8000000000:85:389:0007). Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Департамент господарського забезпечення Служби безпеки України. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, вул. Боричів Тік, 4а. Мета проведення 
оцінки: проведення процедури організації будівництва житла для військовослуж-
бовців та членів їх сімей. Телефон замовника конкурсу (044) 271-73-61. Телефакс 
замовника конкурсу (044) 271-73-61. Електронна адреса замовника конкурсу: 
sbu_cu@ssu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господа-
рювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 
– . Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком, од.: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –. Балан-
сова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів не-
завершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. 
грн: –. Кількість земельних ділянок: 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2649 
га. Місце розташування земельної ділянки: м. Київ, вул. Бичів Тік, 4а.

Цільове призначення земельної ділянки: будівництво житлового будинку.
Правовий режим земельної ділянки: постійне користування (державний акт 

на право постійного користування земельною ділянкою від 20.02.2012 серія ЯЯ 
№ 389720, кадастровий номер 8000000000:85:389:0007).

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на 08.07.2015, тис. 
грн: 7 273, 578.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 

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

Замовник та платник послуг з оцінки – Служба безпеки України.
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 є суб’єктами оціночної діяль-
ності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».

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 проведення експертної грошової 
оцінки земельних ділянок).

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі IV Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, IV, та до-
датках 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 експертної грошової оцінки земельних ділянок та підписання звіту про 
оцінку експертної грошової оцінки земельної ділянки, інформація про претендента 
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки – 3 500,00 гривень.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: земельна ділянка на праві власності 

як окремий об’єкт оцінки або у складі об’єкта оцінки.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштово-

го відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо 
до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. 
Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 27 вересня 2016 р.

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

Телефон для довідок (044) 200-36-36.
конкурс відбудеться в приміщенні фонду державного майна україни 

(01133, м. київ, вул. кутузова, 18/9, кімн. 303) 3 жовтня 2016 р. о 14.00.

ПіДСУмКИ
За результатами конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, прове-

дених 12.09.2016, переможцями конкурсу визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Професійна аналітика нерухомості» щодо 

визначення вартості державного пакета акцій публічного акціонерного товариства 
«Миколаївська ТЕЦ» у кількості 249 833 540 шт., що становить 99,9123 % статутно-
го капіталу товариства, який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропо-
нування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 21 до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 03.04.2013 № 204-р «Про затвердження планів 
розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» (із змінами). 
Строк надання послуг з оцінки – 27 календарних днів. Вартість надання послуг 
з оцінки – 97 000,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Професійна аналітика нерухомості» 
щодо визначення вартості державного пакета акцій приватного акціонерно-
го товариства «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» у кількості 
77 859 520 шт., що становить 99,5 % статутного капіталу товариства, що під-
лягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом 
аукціону відповідно до додатка 5 до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 03.09.2014 № 861-р «Деякі питання приватизації» (із змінами). Строк на-
дання послуг з оцінки – 27 календарних днів. Вартість надання послуг з оцін-
ки – 99 000,00 грн.

Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням 
Пдв – 79 516,80 грн. 

Сума грошових коштів, що має вноситися покупцями, у розмірі 10 % початкової 
ціни об’єкта становить 7 951,68 грн.

� 5. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий бу-
динок № 15.

Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, 
вул. Побєди, 86.

Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,1459 

га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0335.
Виконано підвал під будинком та перекриття залізобетонними плитами, розпо-

чата кладка стін. По сараю виконані фундамент, стіни, перекриття та підлога. 
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ – 

107 845,00 грн, ПДВ – 21 569,00 грн.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням 

Пдв – 129 414,00 грн.
Сума грошових коштів, що має вноситися покупцями, у розмірі 10 % початкової 

ціни об’єкта становить 12 941,40 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єктів приватизації:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в 

експлуатацію без зміни цільового призначення протягом п’яти років з моменту но-
таріального посвідчення договору купівлі-продажу; забезпечити вимоги екологічної 
безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та по-
дальшого введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва; сплатити 

ціну продажу об’єкта протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального по-
свідчення договору купівлі-продажу; питання землекористування покупець вирішує 
самостійно після укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного 
законодавства; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження 
для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених 
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, 
який здійснює контроль за їх виконанням.

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

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

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

Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників 
аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно-
сяться на р/р № 37189005004385 в Головному управлінні Державної казначейської 
служби України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 
813015, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280

Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 17.10.2016.
аукціон в електронній формі буде проведено українською універсаль-

ною біржею 21.10.2016, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку 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, зі змінами. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що 
є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універ-
сальної біржі на електронну адресу auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних 
днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу 
Запорізької філії Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша 
ливарна (стара назва: Червоногвардійська), 40, оф. 120) оригінали заяви на участь 
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що 
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. 

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

Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, по-

збавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні. 
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області 

за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 38, 40 з 8.00 до 16.00, 
у п’ятницю – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061) 226-07-
75, 226-07-76.

дніПроПетровська обЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
�  1. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення 

площею100,0 м2. Балансоутримувач: Фрунзенське міжрайонне управління вод-
ного господарства. Адреса: Дніпропетровська обл., смт Слобожанське, вул. Бу-
дівельників, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. 
Платник – ФОП Сторубель О. Л.

� 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 304,4 м2. 
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: 
м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпро-
петровській області. Платник – ФОП Ткаченко Г. С.

� 3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 344,79 м2. 
Балансоутримувач: Криворізька районна державна лікарня ветеринарної ме-
дицини. Адреса: Дніпропетровська обл., с. Вільне, вул. Кіровоградське шосе, 
12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – 
ФОП Плахотна О. В.

� 4. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 15,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний університет 
внутрішніх справ. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 26. Мета оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. За-
мовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Нудель О. Г.

� 5. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 4,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський регіональний структурний під-
розділ ДП «Обслуговування повітряного руху України». Адреса: Дніпропетровська 
обл., с. Старі Кодаки, вул. Авіадиспетчерська, 4. Мета оцінки – визначення ринко-
вої вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ 
по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Пушкіна Т. А.

� 6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 93,5 м2. 
Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпропетровськ, 
вул. Набережна Леніна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській 
області. Платник – ТОВ «Юридична компанія «Абсолют Дніпро».

� 7. Назва об’єкта: частина даху площею 25,42 м2. Балансоутримувач: 
ДП «Дніпровський проектний інститут». Адреса: м. Дніпро, вул. Театральна, 6. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. 
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «ТриМоб».

� 8. Назва об’єкта: майстерня технічного обслуговування мто-ат, ЗіЛ-
131, державний номер 93-50 днт (з причепом державний номер 1412др); 
майстерня технічного обслуговування мто-ат, ЗіЛ-131, державний номер 
87-54 днт; майстерня технічного обслуговування мто-ат, ЗіЛ-131, дер-
жавний номер 01-01 дну (з причепом державний номер 0454др). Балан-
соутримувач: ТДВ «Автопромінь». Адреса: м. Дніпро, вул. Філософська, 39. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Дата оцінки: 06.09.2016. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській об-
ласті. Платник ТДВ «Автопромінь».

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну до-
кументацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів:

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

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

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

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

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

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом до-
кументів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення, архівної 
та адміністративно господарської роботи за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, 
вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 28 вересня 2016 р.

конкурс відбудеться у регіональному відділенні 04.10.2016 о 10.00, 
телефон для довідок (056) 744-11-51.

донецька обЛасть
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки
�  1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого примі-

щення площею 2,0 м2 у спеціалізованому технологічному приміщенні 
лінійно-апаратного залу цеху № 61 цте № 6. Найменування балансоутри-
мувача об’єкта оцінки: Казенне підприємство «Укрспецзв’язок», код за ЄДРПОУ 
39908375. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Бахмут, вул. Па-
тріса Лумумби, 87, а/с 24. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта 
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/
телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт 
з оцінки – Державне підприємство обслуговування повітряного руху України. 
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна) – 30.09.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частини приміщення загальною площею 4,0 м2 
(2 місця по 2,0 м2 кожне) вестибуля першого поверху адміністративно-
побутового комбінату. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВП «Шах-
та «Стаханова» ДП «Красноармійськвігулля». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
85340, Донецька обл., Покровський р-н, с. Новоекономічне, просп. Миру, 2. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору орен-
ди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс 
(057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – 
ПАТ «Державний ощадний банк України». Наявність об’єктів, що містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

конкурс відбудеться 6 жовтня 2016 року о 10.00 рв фдму по донецькій 
області за адресою: м. харків, вул. гуданова, 18, каб. 408.

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

івано-франківська обЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
� Приміщення загальною площею 79,0 м2 адміністративної будівлі, що 

обліковується на балансі Головного управління статистики в Івано-Франківській 
області, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Кудрика, 10. За-
планована дата оцінки: 31.08.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визна-
чення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник 
оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Задний 
Роман Андрійович.

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

куляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг 
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо 
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з 
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (від-
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).

Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатись 
конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати 
1 725,00 грн.

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

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

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

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

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

У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або 
подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає 
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фдму – 25 років

Продовження таблицірішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право від-
кликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово 
голову комісії.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіонального відділення 
ФДМУ по Івано-Франківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати 
проведення конкурсу (включно).

конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї 
інформації о 10.00 у приміщенні рв фдму по івано-франківській області 
за адресою: м. івано-франківськ, вул. василіянок, 48, каб. № 315, теле-
фон для довідок 55-31-39.

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

інформація 
рв фдму по івано-франківській області про оголошення конкурсу 

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

� 1. Приміщення загальною площею 153,2 м2 на другому поверсі будів-
лі адміністративного корпусу, що обліковується на балансі Івано-Франківського 
обласного управління водних ресурсів, за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Академіка Сахарова, 23а. Запланована дата оцінки: 31.08.2016. Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта орен-
ди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-
Франківській області. Платник оцінки – Приватне сільськогосподарське підпри-
ємство «Оскар».

� 2. Частина нежитлового приміщення площею 32,9 м2 (прим. № 17) 
(столярне відділення), що обліковується на балансі державного підприємства 
«Науково-дослідний інститут галургії», за адресою: Івано-Франківська обл., м. Ка-
луш, вул. Фабрична, 5а. Запланована дата оцінки: 31.08.2016. Мета проведення 
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення 
договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. 
Платник оцінки – приватне підприємство «Гаразд».

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

куляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг 
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо 
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з 
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (від-
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).

Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатись 
конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати 
1 725,00 грн.

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

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

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

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

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

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

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

конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї 
інформації о 10.00 у приміщенні рв фдму по івано-франківській області 
за адресою: м. івано-франківськ, вул. василіянок, 48, каб. № 315, теле-
фон для довідок 55-31-39.

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

кіровоградська обЛасть
IнформацIя 

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

незалежної оцінки об’єктів приватизації
� 1. Назва об’єктів оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – механі-

зований тік за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Бутівське, 
вул. Польова, 2, що перебуває на балансі Управління капітального будівництва 
Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Найменування балансоутримувача: Управління капітального будівництва Кіро-
воградської обласної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Бутівське, вул. Польова, 2. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його 
приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0522) 
33-25-79. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвести-
цій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавер-
шених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 
31.05.2013 – 615,6 тис. грн (обсяг капіталовкладень). Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки (дата на яку прово-
диться оцінка майна) – орієнтовно 30.09.2016. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ 
по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з 
оцінки: РВ ФДМУ по Кіровоградській області.

� 2. Назва об’єктів оцінки: приміщення лазні (магазину) загальною пло-
щею 405,6 м2 (разом із земельною ділянкою) за адресою: Кіровоградська обл., 
Добровеличківський р-н, с. Липняжка, вул. Цукровий завод, 22, що перебуває на 
балансі ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «ІВВ І ′С Україна». Найменування ба-
лансоутримувача: ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «ІВВ І ′С Україна». Місцез-
находження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Лип-
няжка, вул. Цукровий завод, 22. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. 
Телефон замовника конкурсу (0522) 33-25-79. Телефакс замовника конкурсу (0522) 
33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кіль-
кість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно 
з обліком, шт.: 2 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгостроко-
вих фінансових інвестицій станом на 31.05.2013 – інформація відсутня. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки 
(дата на яку проводиться оцінка майна) – орієнтовно 30.09.2016. Площа земельної 
ділянки: 0,0945 га. Місце розташування земельної ділянки: Добровеличківський 
р-н, с. Липняжка, вул. Цукровий завод, 22. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ 
по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з 
оцінки: РВ ФДМУ по Кіровоградській області.

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

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

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

Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо по-
казників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у першому кварталі 
2016 р.» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомля-
ємо, що максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися 

конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого 
майна (нежитлові приміщення), становить 1 725,40 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити про-
позиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 
робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення 
на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімн. 801 РВ 
ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до 
03.10.2016 включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно зробити відміт-
ку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву 
об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта 
оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
конкурс відбудеться у рв фдму по кіровоградській області 7 жовтня 2016 р. 

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

Львівська обЛасть
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 33,5 м2 на пер-

шому поверсі п’ятиповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, 
вул. Генерала Чупринки, 71. Балансоутримувач: ДП «Державний інститут проектуван-
ня міст «Містопроект». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна), електронна 
адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропо-
рційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорцій-
ної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, 
вул. Генерала Чупринки, 71. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.08.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк».

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 11,9 м2 в будівлі 
«єдиного офіса (в’їзд) міжнародного пункту пропуску для автомобільного спо-
лучення «рава-руська». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Жовків-
ський р-н, с. Рата, вул. Гребінського, 28. Балансоутримувач: Державна фіскальна служ-
ба України та перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Львівської митниці 
ДФС. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: 
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна), електронна адреса: замовника кон-
курсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині 
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, 
с. Рата, вул. Гребінського, 28. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.08.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – УДП по обслуговуванню іноземних 
та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс».

�  3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення площею 
181,4 м2 на цокольному поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Львів, вул. І. Блажкевич, 14. Балансоутримувач: Львівське міжрегіональне вище 
професійне училище залізничного транспорту. Мета проведення незалежної оцін-
ки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продо-
вження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ 
оренди державного майна), електронна адреса: замовника конкурсу: lorelei_46@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. І. Блажкевич, 14. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016 (орієнтовно). Платник робіт з 
оцінки – ФОП Процків Роман Іванович.

� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною пло-
щею 266,8 м2 на першому і четвертому поверхах корпусу № 25 технопарк. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 286. Балансоутримувач: 
НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна), електро-
нна адреса: замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки 
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням про-
порційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: 
м. Львів, вул. Городоцька, 286. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.09.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Компанія Омерта».

� 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною 
площею 16,9 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку № 9. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Лукаша, 2. Балансоутримувач: НУ «Львівська полі-
техніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовни-
ка конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна), електронна адреса: 
замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорцій-
ний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, 
вул. Лукаша, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Туряб Олена Іванівна.

� 6. Назва об’єкта оцінки: частина даху чотириповерхової будівлі учбо-
вого корпусу загальною площею 110,71 м2. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: м. Львів, вул. Кульчицької, 2. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку роз-
міру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна), електронна адреса: 
замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорцій-
ний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, 
вул. Кульчицької, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».

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

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

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

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

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

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

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

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

харківська обЛасть
інформація 

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

 № 
з/п 

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

код за ЄДРПОУ, контактний телефон) 
Дата оцінки Мета проведення 

оцінки

Ін
ф

ор
ма

ці
я 

пр
о 

за
мо

вн
и-

ка
/п
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тн
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а

1 Нежитлові приміщення першого поверху № 11, 13, 47 
(літ. «Б-3») загальною площею 105,2 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. С. Єсеніна, 2, що передані в оренду у скла-
ді цілісного майнового комплексу за договором оренди 
№ 437-ЦМК від 01.03.2002, що перебувають на балансі 
ТОВ «Котлотурбопром», 25464226ВП, тел.: 7141-06-43, 
(050) 343-00-71 Красюк В. В. 

На дату, 
визначену 

орендодав-
цем

Визначення вартості 
об’єкта суборенди 
(за заявою від сто-
ронньої організації)

ТО
В 

«К
от

ло
ту

рб
о-

пр
ом

»,
 К

ра
сю

к 
В.

 В
.

2 Частини нежитлового приміщення коридору на 2-му поверсі 
6-поверхової будівлі учбового корпусу № 1 (інв. № 1030031) 
загальною площею 9,0 м2 за адресою: Харківська обл., Хар-
ківський р-н, с. Комуніст, учбове місто ХНАУ ім. В. В. Доку-
чаєва, що перебуває на балансі Харківського національного 
аграрного університету ім. В. В. Докучаєва

06.08.16 Визначення вартості 
об’єкта з метою 
продовження до-
говору оренди

Ф
ОП

 Г
ур

ко
в-

сь
ки

й 
С.

 Е
.

3  Нежитлові приміщення в будівлі механоскладального 
цеху, інв. № 635, загальною площею 400,0 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Залютинська, 6, що перебувають на балансі 
Державного підприємства «Харківський механічний завод», 
08248877, тел.: 372-74-46, 783-63-01, 783-63-02

На дату, 
визначену 

орендодав-
цем

Визначення вартості 
об’єкта оренди біль-
ше 200,0 м2 для по-
годження розрахунку 
орендної плати (за 
заявою від сторон-
ньої організації)

ДП
 «
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рк
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й 
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»  
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Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження 
(індекс, адреса), балансоутримувач (назва,  

код за ЄДРПОУ, контактний телефон) 
Дата оцінки Мета проведення 

оцінки
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4 Нежитлові приміщення – кімн. № 118 площею 5,0 м2, кімн. 
№ 119 площею 24,9 м2 та частина кімн. № 113 (до барної 
стійки площею 14,0 м2) на третьому поверсі 8-поверхової 
будівлі в осях 15,17-У (зона «Б»), інв. № 103/001, літ. «А-7», 
реєстровий № 38385217.1.ЮЖВЦСД1677, загальною пло-
щею 43,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25, що пе-
ребувають на балансі Державного підприємства «Харківський 
національний академічний театр опери та балету імені М. В. 
Лисенка» (ідентифікаційний номер 38385217)

04.01.17 Визначення вартості 
об’єкта з метою 
продовження до-
говору оренди

Ф
ОП

 Б
ак

ш
ун

 В
. В

. 

5 Нежитлові приміщення – частина фойє № 401 площею 
6,4 м2 на 4-му поверсі в осях 16П (зона «А») та частина фойє 
№ 602 площею 20,0 м2 на 6-му поверсі 8-поверхової будівлі 
в осях 17,18-Н (зона «А»), інв. № 103/001, літ. «А-7», реє-
стровий номер 38385217.1.ЮЖВЦСД1677 (далі – Майно), 
загальною площею 26,4 м2, за адресою: м. Харків, вул. Сум-
ська, 25, що перебувають на балансі Державного підприєм-
ства «Харківський національний академічний театр опери та 
балету імені М. В. Лисенка» (ідентифікаційний № 38385217) 

04.01.17 Визначення вартості 
об’єкта з метою 
продовження до-
говору оренди

Ф
ОП

 Б
ак

ш
ун

 І.
 О

.

6 Нежитлові приміщення – кімн. № 23 одноповерхової ад-
міністративної будівлі (інв. № 10310010) за адресою: Хар-
ківська обл., Вовчанський р-н, м. Вовчанськ, вул. Чубаря, 
7 загальною площею 21,1 м2, що перебувають на балансі 
Вовчанської районної державної лікарні ветеринарної ме-
дицини (ідентифікаційний № 00705812)

07.08.16 Визначення вартості 
об’єкта з метою 
продовження до-
говору оренди

ТО
В 

«У
кр

ве
т-

пр
ом

по
ст

ач
»

7 Нежитлові приміщення – частина кімн. № 12 на 1-му по-
версі 2-поверхового будинку загальною площею 2,0 м2 
за адресою: м. Харків, пл. Привокзальна, 2, що перебува-
ють на балансі Харківської дирекції Українського державно-
го підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» (22721970)

21.08.16 Визначення вартості 
об’єкта з метою 
продовження до-
говору оренди

ПА
Т 

«Д
ер

жа
в-

ни
й 

ощ
ад

ни
й 

ба
нк

 У
кр

аї
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» 

8 Нежитлове приміщення технічного поверху (11,6 м2) та 
частина покрівлі (3,0 м2) 5-поверхової будівлі учбово-
лабораторного корпусу (інв. № 102006) загальною 
площею 14,6 м2 за адресою: м. Харків, просп. Леніна, 
4, що перебуває на балансі Харківського національного 
медичного університету, 1896866

21.10.16 Визначення вартості 
об’єкта з метою 
продовження до-
говору оренди

Пр
АТ

 «
М

ТС
 

Ук
ра

їн
а»

9 Нежитлове приміщення – кімн. № 12, вбудоване у другий 
поверх триповерхової будівлі лабораторного корпусу 
(інв. № 1, літ. «Г-3») загальною площею 12,6 м2 за адре-
сою: м. Харків, вул. Мироносицька, 25, що перебуває 
на балансі Державної установи «Державний науково-
дослідний і проектний інститут основної хімії», 209740, 
тел. 700-01-23

26.08.16 Визначення вартості 
об’єкта з метою 
продовження до-
говору оренди

ТО
В 

«Т
ех

ін
ф

ор
м»

10 Нежитлові приміщення – кімн. № 36, 37, 38 на 1-му 
поверсі 5-поверхової будівлі санаторію-профілакторію 
«Імпульс» загальною площею 209,2 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Бакуліна, 16, що перебувають на балансі 
Харківського національного університету радіоелектроні-
ки, 02071197, тел.: (057) 702-10-16, 702-10-13

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначення вартості 
об’єкта оренди з 
метою передачі в 
оренду

Ф
ОП

 Л
ів

ш
иц

 
В.

 П
.

11 Нежитлове приміщення – кімн. № 107 на 1-му поверсі 
2-поверхової будівлі учбового корпусу загальною площею 
50,1 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки, 14, що перебу-
ває на балансі Харківського національного університету раді-
оелектроніки, 02071197, тел.: (057) 702-10-16, 702-10-13

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначення вартості 
об’єкта оренди з 
метою передачі в 
оренду

ТО
В 

«А
вт

о-
М

ак
си

му
м»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

хмеЛьницька обЛасть
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів державної власності
� Назва об’єкта оцінки № 1: група інвентарних об’єктiв у складі: 1) будів-

ля гаража площею 204,9 м2; 2) будівля контори площею 65,6 м2; 3) будівля цеху 
переробки цінних порід деревини площею 920, 0 м2; 4) навіс площею 171,2 м2; 
5) навіс для зберігання готової продукції площею 185,9 м2; 6) будівля цеху пере-
робки деревини площею 776,1 м2; 7) будівля паркетного цеху площею 684,3 м2; 
8) будівля складу готової продукції площею 391,2 м2; 9) ангар площею 541,7 м2; 
10) будівля цеху арболітових блоків площею 191,6 м2; 11) будівля цеху по ви-
готовленню дерев’яної стружки площею 251,7 м2; 12) будівля котельні площею 
234,1 м2; 13) будівля столярного цеху площею 228,5 м2; 14) будівля ремонтної 
майстерні площею 467,1 м2. Балансоутримувач – ДП «Славутське лісове гос-
подарство». Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Славутський р-н, 
с. Стригани, вул. Лісна, 52. Мета проведення незалежної оцінки – укладення 
договору оренди. Телефон та електронна адреса: замовника конкурсу (0382) 
79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки – 3 072,2974 га. Дата 
оцінки – 30.09.2016. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій облас-
ті. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Інтердерево». Подібними об’єктами до 
об’єкта оцінки є: групи інвентарних об’єктiв, до складу яких входять будівлі (час-
тини будівель) та споруди промислового, виробничого, виробничо-складського 
або складського призначення.

� Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення площею 16,8 м2 на четвертому 
поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Хмельницьке обласне 
управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Со-
борна, 29. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. 
Телефон та електронна адреса: замовника конкурсу (0382) 79-56-16; podil_68@
spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 01.06.2016 – 57 432,52 грн. 
Розмір земельної ділянки – 700,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: 
м. Хмельницький, вул. Соборна, 29. Нормативна грошова оцінка – 1 160 443,00 
грн. Дата оцінки – 30.09.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. За-
мовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт 
з оцінки – Всеукраїнська громадська організація «Асоціація платників податків 
України». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення в адміністративно-
офісних, навчальних будівлях, що розташовані в населених пунктах з однаковим 
інвестиційним потенціалом.

За рекомендацією ФДМУ максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, 
що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця конкурсу 
по оцінці об’єкта нерухомого майна (приміщення), – 1 725,40 грн; комплексу бу-
дівель та споруд – 3 200,00 грн.

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 оцінку 
майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3) 
конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і 
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних 
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного 
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
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Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмель-
ницький, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефон для довідок: (0382) 72-09-45  
(приймальня), 79-56-16.

Конкурсна документація подається до сектору з кадрової роботи, організаційно-
документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по 
Хмельницькій області (каб. № 1) до 30 вересня 2016 року (включно) до 15.30.

конкурс відбудеться 6 жовтня 2016 року о 10.00 у рв фдму по хмель-
ницькій області за адресою: 29000, м. хмельницький, вул. соборна, 75.

інформація 
рв фдму по хмельницькій області про оголошення конкурсу з відбору 

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

� Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення площею 11,1 м2 частини корпусу 
№ 2. Балансоутримувач – ДП «Новатор». Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельниць-
кий, вул. Тернопільська, 17. Мета проведення незалежної оцінки – укладення дого-
вору оренди. Телефон та електронна адреса: замовника конкурсу (0382) 79-56-16; 
podil_68@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки – 154 417,0 м2. Місце розташування 
земельної ділянки: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17. Цільове призначення 
земельної ділянки – під виробничу базу. Правовий режим земельної ділянки – пра-
во постійного користування. Дата оцінки – 30.09.2016. Строк виконання робіт – до 
5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій облас-
ті. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Зінькевич Жанна Василівна. Подібними 
об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення (частини будівель) промислового, ви-
робничого, виробничо-складського або складського призначення, що розташовані 
в населених пунктах з однаковим інвестиційним потенціалом.

� Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення площею 16,5 м2 на другому по-
версі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне управління ста-
тистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., 
м. Красилів, вул. Булаєнка, 6а. Мета проведення незалежної оцінки – продовження 
договору оренди. Телефон та електронна адреса: замовника конкурсу (0382) 79-
56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 31.08.2016 –  
37 801,48 грн. Розмір земельної ділянки – 950,0 м2. Місце розташування земельної 
ділянки: Хмельницька обл., м. Красилів, вул. Булаєнка, 6а. Цільове призначення 
земельної ділянки – землі громадського призначення. Правовий режим земельної 
ділянки – право постійного користування. Нормативна грошова оцінка – 103 953,07 
грн. Дата оцінки – 30.09.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. За-
мовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з 
оцінки – ТОВ «Перспектива». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщен-
ня в адміністративно-офісних, навчальних будівлях, що розташовані в населених 
пунктах з однаковим інвестиційним потенціалом.

За рекомендацією ФДМУ максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що 
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця конкурсу по 
оцінці об’єкта нерухомого майна (приміщення), – 1725,40 грн.

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 оцінку 
майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3) 
конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і 
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних 
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.

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

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

Конкурсна документація подається до сектору з кадрової роботи, організаційно-
документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ 
по Хмельницькій області (каб. № 1) до 5 жовтня 2016 року (включно) до 17.00.

конкурс відбудеться 11 жовтня 2016 року о 10.00 у рв фдму по хмель-
ницькій області за адресою: 29000, м. хмельницький, вул. соборна, 75.

Черкаська обЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки
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.

� Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень загальною пло-
щею 66,9 м2, а саме: на 1-му поверсі – 43,6 м2 (26,9 м2 – корисна площа, 16,7 м2 – 
приміщення загального користування), на 6-му поверсі – 23,3 м2 (17,2 м2 – корисна 
площа, 6,1 м2 – приміщення загального користування). Найменування балансо-
утримувача об’єкта оцінки: ДП «Науково-дослідний інститут «Акорд». Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: вул. Одеська, 8, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП 
ПМВП «Фотоніка-Плюс». Дата оцінки: 31.08.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: гараж площею 16,6 м2. Найменування балансо-
утримувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інсти-
тут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: вул. Чехова, 108а, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Скорик 
М. Г. Дата оцінки: 30.09.2016.

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

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

заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток 
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інфор-
мацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення) 
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, каль-
куляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не 
більше 8 календарних днів), запечатану в окремому конверті.

За результатами аналізу звітності ФДМУ регіональне відділення інформує про 
середні значення ціни послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2016 року 
за групами об’єктів:

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

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

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

Останній день подання заяв – 30 вересня 2016 року до 16.00.
конкурс відбудеться 6 жовтня 2016 року о 10.00 в рв фдму по Черкаській 

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

Чернівецька обЛасть
інформація 

рв фдму по Чернівецькій області  
про об’єкт оцінки

�  1. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди рибогосподарських 
технологічних водойм у кількості 24 од. загальною площею 8,8097 га. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство  
«Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки: на території Ставчанської, Сухо-
верхівської, Шипинецької, Дубівецької, Валявської, Южинецької, Малятинецької, 
Шишковецької, Ляшківської сільських рад та Кіцманської міської ради (у межах та 
поза межами населених пунктів) Кіцманського району Чернівецької області. Мета 
проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-
44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26, електронна адреса замов-
ника конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс 
якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні акти-
ви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 24 од. 
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. 
грн.: –.Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвес-
тицій (зазначається окремо за групами) на 31.08.2016 становить: гідротехнічні 
споруди нагульного ставка «Суховерхів № 1» (1,6475 га) – 0,00 грн; гідротехнічні 
споруди нагульного ставка «Суховерхів № 2» (0,345 га) – 0,00 грн; гідротехнічні 
споруди нагульного ставка «Валява № 2» (0,062 га) – 0,00 грн; гідротехнічні спо-
руди нагульного ставка «Валява № 7» (0,0456 га) – 0,00 грн; гідротехнічні спору-
ди нагульного ставка «Валява № 9» (0,0732 га) – 0,00 грн; гідротехнічні споруди 
виросного ставка «Виросний № 6» (0,2792 га) – 0,00 грн; гідротехнічні споруди 
виросного ставка «Виросний № 9» (0,4568 га) – 0,00 грн; гідротехнічні споруди 
виросного ставка «Виросний № 13» (0,2202 га) – 0,00 грн; гідротехнічні споруди 

виросного ставка «Виросний № 15» (0,4464 га) – 0,00 грн; гідротехнічні споруди 
нагульного ставка «Ставчани № 1» (0,2913 га) – 0,00 грн; гідротехнічні споруди 
нагульного ставка «Ставчани № 2» (0,3392 га) – 0,00 грн; гідротехнічні споруди 
виросного ставка «Ставчани № 3» (0,2756 га) – 0,00 грн; гідротехнічні споруди 
виросного ставка «Ставчани № 4» (0,3034 га) – 0,00 грн; гідротехнічні споруди 
нагульного ставка «Южинець № 1» (0,1535 га) – 0,00 грн; гідротехнічні споруди 
виросного ставка «Малятинці № 1» (0,0846 га) – 0,00 грн; гідротехнічні споруди 
ставка «Дубівці № 1» (0,8564 га) – 0,00 грн; гідротехнічні споруди ставка «Дубівці 
№ 2» (0,5270 га) – 0,00 грн; гідротехнічні споруди ставка «Дубівці № 3» (0,5894 
га) – 0,00 грн; гідротехнічні споруди ставка « Дубівці № 4» (0,37 га) – 0,00 грн; гід-
ротехнічні споруди ставка « Дубівці № 5» (0,54 га) – 0,00 грн; гідротехнічні споруди 
ставка « Дубівці № 6» (0,69 га) – 0,00 грн; гідротехнічні споруди нагульного ставка 
«Южинець № 2» (0,0666 га) – 0,00 грн; гідротехнічні споруди нагульного ставка 
«Южинець № 3» (0,076 га) – 0,00 грн; гідротехнічні споруди нагульного ставка 
«Южинець № 4» (0,0708 га) – 1 845,35 грн.

Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомос-
ті, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, 
часток, паїв) – 14.

Розмір земельної ділянки, усього – 34,0552 га. Місце розташування 
земельної(их) ділянки(ок): Чернівецька обл., Кіцманський р-н, Валявська сільська 
рада. Цільове призначення земельної ділянки 10.07 – для рибогосподарських по-
треб. Правовий режим земельної ділянки – право власності. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки: 660 769,00 грн.

Розмір земельної ділянки, усього – 71,7075 га. Місце розташування земель-
ної ділянки: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, Дубівецька сільська рада. Цільо-
ве призначення земельної ділянки 10.07 – для рибогосподарських потреб. Пра-
вовий режим земельної ділянки – право власності. Нормативна грошова оцінка 
земельної(их) ділянки(ок): 728 939,00 грн. Розмір земельної ділянки, усього: 
115,6705 га. Місце розташування земельної ділянки Чернівецька обл., Кіцман-
ський р-н, Ставчанська сільська рада. Цільове призначення земельної ділянки: 
2.7. Правовий режим земельної ділянки: право власності. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки: 1 641 581 грн.

Розмір земельної ділянки, усього: 52,0827 га. Місце розташування земельної 
ділянки: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, Ставчанська сільська рада. Цільове 
призначення земельної ділянки: 10.07 – для рибогосподарських потреб. Правовий 
режим земельної ділянки: право власності. Нормативна грошова оцінка земельної 
ділянки: 616 322,00 грн.

Розмір земельної ділянки, усього – 97,7682 га. Місце розташування земельної 
ділянки: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, Суховерхівська сільська рада. Цільове 
призначення земельної ділянки: 10.07 – для рибогосподарських потреб. Правовий 
режим земельної ділянки: право власності. Нормативна грошова оцінка земельної 
ділянки: 1 156 068,00 грн.

Розмір земельної ділянки, усього – 15,2571 га. Місце розташування земельної 
ділянки: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Малятинці. Цільове призначення 
земельної ділянки: 10.07 – для рибогосподарських потреб. Правовий режим зе-
мельної ділянки: право власності. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 
5 254 005,00 грн.

Розмір земельної ділянки, усього – 96,7668 га. Місце розташування земельної 
ділянки: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, Южинецька сільська рада. Цільове 
призначення земельної ділянки: 10.07 – для рибогосподарських потреб. Правовий 
режим земельної ділянки: право власності. Нормативна грошова оцінка земельної 
ділянки: 1 021 056,00 грн.

Розмір земельної ділянки, усього – 8,7371 га. Місце розташування земельної 
ділянки: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, Шишковецька сільська рада. Цільове 
призначення земельної ділянки: 10.07 – для рибогосподарських потреб. Правовий 
режим земельної ділянки: право власності. Нормативна грошова оцінка земельної 
ділянки: 85 988,00 грн.

Розмір земельної ділянки, усього – 66,1708 га. Місце розташування земельної 
ділянки: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, Шипинецька сільська рада. Цільове 
призначення земельної ділянки: 10.07 – для рибогосподарських потреб. Правовий 
режим земельної ділянки: право власності. Нормативна грошова оцінка земельної 
ділянки: 1 019 595,00 грн.

Розмір земельної ділянки, усього – 44,9568 га. Місце розташування земель-
ної ділянки: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, Лашківська сільська рада. Цільове 
призначення земельної ділянки 10.07 – для рибогосподарських потреб. Правовий 
режим земельної ділянки: право власності. Нормативна грошова оцінка земельної 
ділянки: 503 159,00 грн.

Розмір земельної ділянки, усього – 24,3881 га. Місце розташування земельної 
ділянки: Чернівецька обл., м. Кіцмань. Цільове призначення земельної ділянки: 
10.07 – для рибогосподарських потреб. Правовий режим земельної ділянки: право 
власності. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 13 866 859,00 грн.

Розмір земельної ділянки, усього – 2,2118 га. Місце розташування земель-
ної ділянки: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, м. Кіцмань. Цільове призначення 
земельної ділянки: 10.07 – для рибогосподарських потреб. Правовий режим зе-
мельної ділянки: право власності. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 
190 231,00 грн.

Розмір земельної ділянки, усього – 13,6309 га. Місце розташування земельної 
ділянки: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, Кіцманська міська рада. Цільове при-
значення земельної ділянки: 10.07 – для рибогосподарських потреб. Правовий 
режим земельної ділянки: право власності. Нормативна грошова оцінка земельної 
ділянки: 144 375,00 грн.

Розмір земельної ділянки, усього – 2,0662 га. Місце розташування земель-
ної ділянки: Чернівецька обл., м. Кіцмань, вул. Фоміна, 2. Цільове призначення 
земельної ділянки: 10.07 – для рибогосподарських потреб. Правовий режим зе-
мельної ділянки: право власності. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 
2 162 435,00 грн.

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

� 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – будівлі та 
споруди, які перебували на балансі СП «Новоселицький м’ясокомбінат», разом із 
земельною ділянкою. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Кобилянська, 2а, с. Строїнці, Новоселиць-
кій р-н, Чернівецька обл. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу 
на аукціоні під розбирання. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Теле-
факс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса: замовника кон-
курсу: admin_77@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оці-
нюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 24 од., а саме: 
вагова-прохідна; адміністративно-побутовий корпус; хлораторна; санбойня; 
м’ясожировий корпус; дезінфектор; холодильник з компресорною; склад аміаку 
та масел; матеріальний склад; розподільчий пристрій 10 кв.; водонапірна насосна 
станція; пожежні резервуари ємністю 250,0 м3 (2 шт.); канижна; м’ясопереробний 
корпус; резервуари 1 400,0 м3 (2 шт.); водонапірна башта 300,0 м3; пункт мийки та 
дезинфекції машин; димохідна труба; жирозбірник (жижезбірник); внутрішні май-
данчикові мережі каналізації; установка мазутопостачання; корпус передубойного 
утримання худоби. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних 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, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір зе-
мельної ділянки, усього: 11,0706 га. Місце розташування земельної ділянки: вул. 
Кобилянська, 2а, с. Строїнці, Новоселицькій р-н, Чернівецька обл. Цільове при-
значення земельної ділянки: для розміщення основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисло-
вості. Категорія земель: землі промисловості, транспорту та зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення. Вид використання: для розміщення основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудів-
ної та іншої промисловості. Правовий режим земельної ділянки: форма власності 
державна. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю: ні Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна) 30.09.2016.

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

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

Платником робіт для надання послуг з оцінки об’єкта оцінки № 1 виступатиме 
юридична особа – ТДВ «Чернівецький рибокомбінат».

Платником робіт для надання послуг з оцінки об’єкта оцінки № 2 виступатиме 
РВ ФДМУ по Чернівецькій області.

Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта оцінки № 1 не може 
перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання по-
слуг з оцінки.

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

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що має підтвер-

джуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про 
реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку 
ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвер-
дженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469; відповідної кваліфікації оцінювачів з 
експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися чинними 
кваліфікаційними свідоцтвами, виданими відповідно до Порядку видачі кваліфі-
каційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, 
затвердженого наказом Державного агентства земельних ресурсів України від 
10.08.2007 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2007 за 
№ 1051/14318, із змінами від 04.06.2015 № 125 (для об’єкта оцінки № 2).

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 

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

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно (земельні по-
ліпшення) – інженерні споруди.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 2 є нерухоме майно (земельні по-
ліпшення) – об’єкти незавершеного будівництва.

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

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

Чернігівська обЛасть
інформація 

рв фдму по Чернігівській області про скасування  
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Інформацію про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
опубліковану в газеті «Відомості приватизації» від 24.08.2016 № 68 (984), в части-
ні: «1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі плавального басейну з 
допоміжними приміщеннями площею 488,3 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: 8-й навчальний центр Державної спеціальної служби транспорту. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. І. Мазепи (колишня Щорса), 18. 
Платник робіт з оцінки – Громадська організація «Центр допомоги та реабілітації 
АТО.» вважати недійсною.

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 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Платник робіт з оцін-

ки об’єкта
Орієнтовна 
дата оцінки

1 Частина технічного 
майданчика

686,91 м. Київ, 
вул. Горлів-
ська, 226/228

Державне підпри-
ємство «Науково-
технічний комплекс 
«Імпульс»

Приватна науково-
дослідна та комер-
ційно-кон сультативна 
фірма «Конкорд-Гей»

30.09.16

2 Частина оглядового 
майданчика димо-
вої труби та техніч-
ний майданчик

8,0 
(у т. ч. 
6,0 та 
2,0)

м. Київ, 
вул. Горлів-
ська, 209

Державне підпри-
ємство «Науково-
технічний комплекс 
«Імпульс»

ТОВ «лайфселл» 30.09.16

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Платник робіт з оцінки 

об’єкта

Орієнтов-
на дата 
оцінки

1 Гідротехнічні 
споруди

27 889,5 м. Київ, вул. Про-
мислова, 4

ДП «Укрриба» ФОП Лепков Д. В. 30.06.16

2 Частина не-
житлового 
приміщення

2,0 м. Київ, 
вул. Стрітен-
ська, 7/9

Національна дитяча 
спеціалізована лікарня 
«Охматдит» МОЗ України

ПАТ КБ «Правекс-Банк» 31.08.16

3 Частина не-
житлового 
приміщення

2,0 м. Київ, 
вул. Чорно вола, 
28/1

Національна дитяча 
спеціалізована лікарня 
«Охматдит» МОЗ України

ПАТ КБ «Правекс-Банк» 31.08.16

4 Частина не-
житлового 
приміщення

5,0 м. Київ, пров. Я. 
Хомова, 16

 ДВНЗ Київський 
коледж транспортної 
інфраструктури

ФОП Плахотнюк О. О. 30.09.16

5 Частина не-
житлового 
приміщення

49,0 м. Київ, вул. М. 
Грушевського, 7, 
літ. «О»

Міністерство охорони 
здоров’я України

ДП «Реєстр медичних, 
фармацевтичних та нау-
ко во-педагогічних пра-
цівників системи МОЗ»

30.09.16

6 Нежитлове 
приміщення

175,6 м. Київ, вул. Фіз-
культури, 1, 
корпус № 7

Національний універси-
тет фізичного вихован-
ня і спорту України

БО «БФ “Медицина. 
Інновації. Розвиток»

30.09.16

7 Частина не-
житлового 
приміщення

1,0 м. Київ, просп. 
А. Глушкова, 4д

Київський національний 
університет ім. Т. Шев-
ченка

ПАТ «Державний ощад-
ний банк України»

30.09.16

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки Площа, м2 Адреса 

об’єкта оцінки Балансоутримувач Платник робіт з оцін-
ки об’єкта

Орієнтовна 
дата оцінки

1 Частина неру-
хомого майна

9,00 м. Київ, 
вул. Бастіон-
на, 9

ДНЗ «Київське регіо-
нальне вище професійне 
училище будівництва»

ФОП Крикун Н. В. 30.11.16

2 Частина неру-
хомого майна

100,8 м. Київ, 
вул. Полко-
ва, 72

ДП «Науково-дослідний 
виробничий агрокомбі-
нат «Пуща-Водиця»

УДППЗ «Укрпошта» 31.10.16

3 Частина неру-
хомого майна

2,0 м. Київ, 
вул. Дорого-
жицька, 9

Національна медична 
академія післядипломної 
освіти ім. П. Л. Шупика

ФОП Листопад В. М. 30.11.16

4 Частина неру-
хомого майна

62,0 м. Київ, 
вул. Освіти, 3

Київський національний 
університет будівництва 
і архітектури

ГО «Спортивний клуб 
«Мономах»

30.11.16

5 Нежитлове 
приміщення

36,0 м. Київ, 
просп. Кома-
рова, 1

Національний авіацій-
ний університет

ТОВ «Центр освоєння 
та експлуатації нової 
техніки»

30.09.16

6 Нежитлове 
приміщення

55,2 м. Київ, 
вул. Тургенєв-
ська, 8/14

Національний педагогіч-
ний університет ім. М. 
П. Драгоманова

УАГІ «Вісконсінський 
міжнародний універ-
ситет (США) в Україні»

30.11.16

7 Частина даху 
та технічного 
приміщення

19,1  
(у т. ч. 10,0 

та 9,1)

м. Київ, 
вул. Борщагів-
ська, 122

НТУУ «Київський полі-
технічний інститут»

ПрАТ «МТС Україна» 31.10.16

конкурси відбудуться 3 жовтня 2016 року о 15.00 у рв фдму по м. києву 
за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.

Документи приймаються до 12.30 26 вересня 2016 року за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з 
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцін-
ки окремо. Документи, подані на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі 
об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, який відбудеться 3 жовтня 2016 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, нерухоме 
майно (частина нежитлового приміщення та частина нерухомого майна) є: окремі 
будівлі, приміщення, частини будівель.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки частина даху та технічного приміщення 
(частина оглядового майданчику димової труби та технічний майданчик) є: неру-
хоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів 
та рекламних носіїв.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки гідротехнічні споруди є: басейнова 
споруда, водовипуск, водоскидна споруда, канальна насосна станція, лоток во-
доскидний.

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

інформація 
рв фдму по м. києву про скасування результатів  

конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності
РВ ФДМУ по м. Києву скасовує результати конкурсу від 25.07.2016 з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності по об’єкту оренди – гідротехнічних спорудах пло-
щею 27 889,5 м2 за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4 у зв’язку з надходжен-
ням листа від переможця конкурсу про неможливість виконання звіту з незалежної 
оцінки майна.

Продовження рубрики на стор. 7
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оГоЛоШеннЯ Про нАмір ПереДАТИ ДерЖАВне мАЙно В оренДУ

 департамент орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а

вінницька обЛасть
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за не-

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

1 Міністерство освіти 
і науки України

02125094, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 
21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, тел. (0432) 26-52-20

Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщення у вестибулі 
на 1-му поверсі аудиторського корпусу (навчальний корпус № 3)

02125094.1.ТСВТЦТ008 21100, м. Вінниця, 
вул. Острозького, 32

3,0 18 852,00 2 роки 364 дні Розміщення платіжного 
термінала

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

дніПроПетровська обЛасть
огоЛоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство культури України 02174170, ДП «Криворізький державний цирк», м. Кривий Ріг, вул. XXII 
Партз’їзду, 10, тел. (0564) 92-88-92

Частина нежитлового вбудованого 
приміщення

02174170.2.АААДДЛ372 м. Кривий Ріг, вул. XXII 
Партз’їзду, 10 

10,0 33 155,00 2 роки 11 місяців З метою видовищно-розважальної діяльності (розміщення дитя-
чих атракционів) 

2 Міністерство енергетики та вугіль ної 
промисловості України

05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт»,м. Дніпропетровськ, 
вул. Миронова, 15, тел. (056) 744-01-00

Нежитлові вбудовані приміщення 05410777.1.ПШИЖЦК005 м. Дніпропетровськ, 
вул. Миронова, 15

121,4 1 030 322,00 2 роки 360 днів Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні, 
проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

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

донецька обЛасть
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

02070789, Донбаська державна машинобудівна акаде-
мія, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, 72

Частина нежитлового вбудованого приміщення 
першого поверху будівлі гуртожитку № 2

02070789.1.ОКМЕМЛ014 Донецька обл., м. Краматорськ, 
бульв. Машинобудівників, 47

2,0 7 338,00  
станом на 30.04.2016

2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування 
населення (розміщення автономних пральних комплексів)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. харків, вул. гуданова, 18, рв фдму по донецькій області. Заяви подаються в окремому кон-
верті 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». За додатковою інформацією слід звертатися за тел: (057) 704-17-36.

київська обЛасть
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

1 Міністерство інфра-
структури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Частина приміщення № 1 в будівлі Док-
ангара «Східний» (інв. № 47504)

– Київська обл., м. Бориспіль, 
Аеропорт

170,0 976 531,00 10 років Розміщення транспортного підпри-
ємства з перевезення пасажирів 

2 Міністерство інфра-
структури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Частина твердого покриття для засобів 
перонної механізації (інв. № 47573)

– Київська обл., м. Бориспіль, 
Аеропорт

70,0 152 000,00 1 рік Розміщення стоянки транспорт-
них засобів та спецтехніки

3 Міністерство інфра-
структури України

22919784, Київська обласна дирекція УДППЗ «Укрпошта» Нежитлове приміщення – Київська обл., м. Миронівка, 
вул. 40-річчя Перемоги, 13а

15,8 73 077,00 1 рік Розміщення складу

4 Міністерство інфра-
структури України

22919784, Київська обласна дирекція УДППЗ «Укрпошта» Нежитлове приміщення – Київська обл., м. Миронівка, 
вул. 40-річчя Перемоги, 13а

48,0 90 109,00 1 рік Розміщення пункту приймання 
вторсировини

5 Міністерство інфра-
структури України

22919784, Київська обласна дирекція УДППЗ «Укрпошта» Нежитлове приміщення – Київська обл., м. Миронівка, 
вул. 40-річчя Перемоги, 13а

35,6 164 654,00 1 рік Розміщення магазину-складу

6 Міністерство інфра-
структури України

22919784, Київська обласна дирекція УДППЗ «Укрпошта» Нежитлове приміщення – Київська обл., м. Миронівка, 
вул. 40-річчя Перемоги, 13а

11,4 52 726,00 1 рік Розміщення офісного при-
міщення

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

Львівська обЛасть
огоЛоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України

02497909, Державне підприємство Державний інститут проектування міст 
«Містопроект», м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71, тел. 238-96-96

Нежитлові приміщення на 4-му поверсі будівлі 02497909.1.АААЖЖИ759 м.Львів, вул. Генера-
ла Чупринки, 71

41,2 512 000,00  
станом на 30.06.2016

2 роки 11 місяців 20,0 м2 – розміщення офіса;
21,2 м2 – надання послуг з ксерокопіювання документів

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

Частина вбудованого нежитлового приміщення 
на першому поверсі (тамбур) гуртожитку № 8 

02071010.5.ЦЛЯЮСЕ008 м. Львів, вул. Саха-
рова, 23

2,0 31 400,00  
станом на 31.07.2016

2 роки 11 місяців Розміщення банкомата

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

ПоЛтавська обЛасть
огоЛоШення  

орендодавця – рв фдму по Полтавській 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 місцезнахо-
дження 

загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство аграрної  
політики та продовольства 
України

21049938, Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та мо-
лочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром», вул. Сапіго, 1, м. Полтава, 36039,  
тел. (05322) 7-32-64

Нежитлове приміщення 
на першому поверсі 

21049938.1.БЕШСНП111.4 вул. Сапіго, 1, 
м. Полтава

19,5 78 700,00 2 роки Розміщення офіса (8,6 м2), розміщення ксерокопіювальної техніки 
для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів 
(10,9 м2)

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 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».

рівненська обЛасть
огоЛоШення  

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

1 Міністерство 
оборони України

38076799, Львівська філія Концерну «Військторгсервіс», 79059, 
м. Львів-59, вул. Плугова, 12а, тел. 253-2 -64

КПО з магазином 
та їдальнею

33689922.15.АААААЖ682 Рівненська обл., м. Дубно, 
вул. Семидубська, 14а

1 028,7 255 500,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продоволь-
чих товарів для пільгових категорій громадян

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. рівне, вул.16 Липня, 77, рв фдму по рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з 
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить кон-
курс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

терноПіЛьська обЛасть
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження
загаль-
на пло-
ща, м2

вартість майна за 
незалежною оцін-
кою без ПДВ, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Тернопільська обласна 
державна адміністрація

33866581, Департамент агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адмі-
ністрації, 46001, вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-47-60, 52-00-92

Частина нежитлового приміщення гаражів літ. «А» поз. ІV, V, VI 33866581.1.ШИВУИЮ039 Вул. Микулинецька, 
18, м. Тернопіль

206,9 259 280,00 10 років Здійснення виробничої діяльності (токарні, фре-
зерні, свердлильні роботи)

2 Тернопільська обласна 
державна адміністрація

33866581, Департамент агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адмі-
ністрації, 46001, вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-47-60, 52-00-92

Частина нежитлового службового приміщення адмінбудинку, зокрема: 3-й 
поверх адмінбудинку – 10,7 м2 та площа спільного користування – 4,7 м2 

33866581.1.ШИВУИЮ039 Вул. Князя Острозь-
кого, 14, м. Тернопіль

15,4 93 530,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання 
населенню послуг із ксерокопіювання документів

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів 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».

хмеЛьницька обЛасть
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

1 Національна по-
ліція України

08597049, Управління Державної служби охорони в Хмельницькій об-
ласті, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 6/1, тел. (0382) 2-36-25

Приміщення на третьому поверсі 
адміністративної будівлі 

08597049.1.ЖЖАИКУ693 Хмельницька обл., м. Кам’янець-По-
діль ський, вул. Данила Галицького, 6

559,9 935 466,00 2 роки 11 місяців Розміщення приватного закладу 
охорони здоров’я

2 Міністерство осві-
ти і науки України

02071234, Хмельницький національний університет, м. Хмель-
ницький, вул. Інститутська, 11, тел. (0382) 172-80-76

Частина приміщення в будівлі лекцій-
ного залу навчального корпусу № 3

02071234.1.ЯЛХЛСД005 м. Хмельницький, вул. Інститут-
ська, 11

5,0 16 789,00 2 роки 11 місяців Розміщення буфету в навчальному 
закладі, що не здійснює продаж

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. хмельницький, вул. соборна, 75, рв фдму по хмельницькій області. У разі над-
ходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Черкаська обЛасть
огоЛоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Черкаська обласна дер-
жавна адміністрація

23000072, Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації, м. Черкаси, 
вул. Смілянська, 131/1, тел. (0472) 63-89-03

Складське приміщення – Черкаська обл., м. Го-
родище, вул. Чехова, 2а

1 574,0 274 400,00 2 роки 364 дні Розміщення виробництва шлакоблоків, тротуарної плитки, 
залізобетонних парканів (інше використання) та склад

2 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-
економічної інформації в хімічній промисловості», м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 45-27-63

Приміщення 4-го поверху чотирипо-
верхової адміністративної будівлі

– м. Черкаси, 
бульв. Шевченка, 205 

20,2 81 000,00 2 роки 364 дні Інше використання нерухомого майна – надання освітніх 
послуг, інші види діяльності в офісних приміщеннях

 Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, рв фдму по Черкаській області. У разі над-
ходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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фдму – 25 років



м. київ
огоЛоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер 
майна

місцезнахо-
дження 

загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України 

38488780, Державне підприємство «Український інститут інженерно-технічних розвідувань для 
будівництва», 01133, м. Київ, бульв. Л. Українки, 26, тел./факс (044) 285-63-11, 285-61-75

Нерухоме майно (підвальне приміщення, 
кімната 8 (ц) 

38488780.1.ВССЧГН021 м. Київ, бульв. 
Л. Українки, 26

23,3 353 170,00  
станом на 31.03.16 

2 роки 11 місяців Розміщення офіса

2 Міністерство регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України

38488780, Державне підприємство «Український інститут інженерно-технічних розвід-
увань для будівництва», м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, тел. 285-61-75

Нерухоме майно – нежитлове приміщення 
на шостому поверсі будівлі (кімн. 619)

38488780.1.ВССЧГН021 м. Київ, бульв. 
Л. Українки, 26

27,3 498 130,00  
станом на 31.07.16

2 роки 11 місяців Розміщення офісного приміщення

3 Київська обласна державна адміністрація 21587506, Комунальне підприємство Київської обласної ради «Управління споруд», 
м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, тел. 286-83-01

Нерухоме майно – нежитлові приміщення 
на першому поверсі адміністративної будівлі

– м. Київ, пл. 
Л. Українки, 1

180,83 3 486 164,00  
станом на 31.07.16

2 роки 11 місяців Розміщення офісного приміщення

4 Міністерство регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України

00294349, Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектно-
конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ», м. Київ, 
вул. Костянтинівська, 68, тел. 425-56-32

Нерухоме майно – нежитлові приміщення 
на третьому поверсі адміністративної будівлі

00294349.1.АААДДЛ116 м. Київ, вул. Кос-
тянтинівська, 68

71,8 862 451,00  
станом на 31.07.16

2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на 
площі, що не використовується для про-
ведення підприємницької діяльності

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн.107, тел. 281-0018 в 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 Про ПроВеДеннЯ КонКУрСіВ нА ПрАВо оренДИ мАЙнА

інформАЦіЯ реГіонАЛЬнИХ ВіДДіЛенЬ фДмУ

Львівська обЛасть
інформація 

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

� 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового примі-
щення № 195 загальною площею 3,0 м2 на другому поверсі гуртожитку № 3 
за адресою: м. Львів, вул. Туган-Барановського,13.

Об’єкт оренди перебуває на балансі Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького.

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Використання орендованого майна: розміщення суб’єкта господа-

рювання, що здійснює побутове обслуговування населення.
Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить 190,42 грн без Пдв за 

базовий місяць оренди – травень 2016 року, виходячи із вартості майна – 45 700,00 
грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна на 31.05.2016. 

Умова 3. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за ба-
зовий місяць оренди – травень 2016 року.

Умова 4. Об’єкт оренди не підлягає приватизації.
Умова 5. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
Умова 6. Строк оренди – 2 роки 364 дні.
Умова 7. Укладення договору страхування орендованого майна протягом мі-

сяця після укладення договору оренди.
Умова 8. Укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про 

відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, пла-
ти податку за землю та надання комунальних послуг орендарю.

Умова 9. Оплата платником коштів за виготовлення звіту про оцінку майна 
згідно з умовами договору на проведення оцінки майна № 72/16 від 29.06.2016. 
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. 4) на 21-й календарний день після дати опублі-
кування 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 робочих дні до дати проведення конкурсу.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
� 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового при-

міщення № іх загальною площею 3,0 м2 на третьому поверсі гуртожитку 
за адресою: м. Львів, вул. Левицького,67а.

Об’єкт оренди перебуває на балансі Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького.

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Використання орендованого майна: розміщення суб’єкта господа-

рювання, що здійснює побутове обслуговування населення.
Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить 190,42 грн без Пдв за 

базовий місяць оренди – травень 2016 року, виходячи із вартості майна – 45 700,00 
грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна на 31.05.2016. 

Умова 3. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за ба-
зовий місяць оренди – травень 2016 року.

Умова 4. Об’єкт оренди не підлягає приватизації.
Умова 5. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
Умова 6. Строк оренди – 2 роки 364 дні.
Умова 7. Укладення договору страхування орендованого майна протягом мі-

сяця після укладення договору оренди.
Умова 8. Укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про 

відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, пла-
ти податку на землю та надання комунальних послуг орендарю.

Умова 9. Оплата платником коштів за виготовлення звіту про оцінку майна 
згідно з умовами договору на проведення оцінки майна № 173/16 від 29.06.2016. 
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. 4) на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації в газеті «відомості приватизації» об 11.00. 

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 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 (для 

об’єктів 1 – 2): 
заяву про участь у конкурсі (в якій учасники повідомляють про засоби зв’язку з 

ними), пропозиції щодо виконаня умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропо-
зиція 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, 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.

 м. київ
 В інформації РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсів з використан-

ням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на 
право оренди державного майна, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» 
від 29.08.2016 № 69 (985) на стор. 7, щодо об’єкта поз. 11 назву об’єкта оренди та 
його місцезнаходження слід читати: «назва об’єкта оренди та його місцезнахо-
дження: нерухоме майно – частина приміщення площею 1,0 м2 на першому 
поверсі будівлі гуртожитку № 8 (р/н 02070909.2.Шабеито61), що перебуває 
на балансі київського національного університету будівництва та архітекту-
ри, за адресою: м. київ, просп. Червонозоряний, 10». 

інформАЦіЯ Про оренДУ ВіЙСЬКоВоГо мАЙнА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація 
кев м. харкова про проведення конкурсу на право  

оренди нерухомого військового майна 
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Харкова, 

адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
� Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового примі-

щення будівлі № 31 загальною площею 507,6 м2 військового містечка № 38 
за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 184.

стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинно-
го законодавства, за базовий місяць – серпень 2016 р. становить 27 339,23 
грн (без Пдв).

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна під розмі-

щення тренажерного залу, салону краси, солярію та оздоровчого закладу для дітей та 
молоді; компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за приле-
глу територію; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання 
ремонту орендованого майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за 
рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними 
організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати вне-
сенням завдатку в розмірі, не меншому, ніж орендна плата за перший (базовий) мі-
сяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останні три місяці оренди.

кінцевий термін прийому документів на конкурс: по завершенні 20 ка-
лендарних днів з моменту опублікування цієї інформації.

Телефони для довідок, тел./факс (057) 700-44-63, 700-44-66.

інформація 
військово-медичного управління служби безпеки україни про проведення 

конкурсу на право оренди нерухомого військового майна
1. Орган, уповноважений управляти об’єктами оренди, – Військово-медичне 

управління Служби безпеки України (ВМУ СБУ), адреса: 01021, м. Київ, вул. Лип-
ська, 11.

2. Назва об’єктів оренди та їх місцезнаходження: 
нерухоме військове майно – частина нежитлового приміщення загаль-

ною площею 1,0 м2 за адресою: м. Бровари, вул. Фіалковського (1 Травня), 27б, 
що перебуває у зведеному балансі ВМУ СБУ;

нерухоме військове майно – частина нежитлового приміщення загальною 
площею 1,0 м2 за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 20а, що перебуває 
у зведеному балансі ВМУ СБУ;

нерухоме військове майно – частина нежитлового приміщення загаль-
ною площею 1,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. К. Гордієнко, 8е, що перебуває на 
балансі ВМУ СБУ;

нерухоме військове майно – частина нежитлового приміщення загальною 
площею 1,0 м2 на першому поверсі холу центральної поліклініки вму сбу 
за адресою: м. Київ, вул. Липська, 11, що перебуває на балансі ВМУ СБУ;

нерухоме військове майно – частина нежитлового приміщення загальною 
площею 1,0 м2 на першому поверсі холу центрального госпіталю вму сбу 
за адресою: м. Київ, вул. Липська, 11, що перебуває на балансі ВМУ СБУ.

3. Ринкова вартість об’єктів оренди згідно з актами оцінки майна на 31.05.2016 
становить:

1,0 м2 за адресою м. Бровари, вул. Фіалковського (1 Травня), 27б – 7 000,00 
грн (вартість звіту про незалежну оцінку вартості майна – 3 290,00 грн). старто-
ва орендна плата за базовий місяць оренди – травень 2016 року становить 
52,50 грн без урахування Пдв;

1,0 м2 за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 20а – 15 000,00 грн (вар-
тість звіту про незалежну оцінку вартості майна – 3 290,00 грн). стартова орендна 
плата за базовий місяць оренди – травень 2016 року становить 112,50 грн 
без урахування Пдв;

1,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. К. Гордієнко, 8е – 15 400,00 грн (вартість звіту 
про незалежну оцінку вартості майна – 3 290,00 грн). стартова орендна плата 
за базовий місяць оренди – травень 2016 року становить 115,50 грн без 
урахування Пдв;

1,0 м2 1-го поверху холу центрального госпіталю ВМУ СБУ за адресою: м. Київ, 
вул. Липська, 11 – 17 400,00 грн (вартість звіту про незалежну оцінку вартості май-
на – 3 200,00 грн). стартова орендна плата за базовий місяць оренди – тра-
вень 2016 року становить 130,50 грн без урахування Пдв;

1,0 м2 1-го поверху холу центральної поліклініки ВМУ СБУ за адресою: м. Київ, 
вул. Липська, 11 – 17 400,00 грн (вартість звіту про незалежну оцінку вартості май-
на – 3 200,00 грн). стартова орендна плата за базовий місяць оренди – тра-
вень 2016 року становить 130,50 грн без урахування Пдв.

4. Мета використання об’єкта оренди – під розміщення торговельних автоматів, 
що відпускають продовольчі товари (автоматів, що відпускають каву).

5. Орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відпо-
відно до законодавства України.

6. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно 
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.

7. Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата 
порівняно зі встановленою стартовою орендною платою при обов’язковому ви-
конанні інших умов договору.

Основні умови конкурсу:
використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та 

умов договору оренди; строк оренди – 1 рік (з можливістю подальшої пролонгації); 
заборона суборенди і приватизації; переможець конкурсу протягом місяця з дня 
укладання договору оренди повинен: 1) на підтвердження зобов’язання і забез-
печення виконання договору сплатити завдаток у потрійному розмірі запропоно-
ваної ним місячної орендної плати, який підлягає зарахуванню в рахунок плати за 
три останні місяці платежів за використання майна; 2) укласти з балансоутриму-
вачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримува-
ча на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; 
3) застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість за звітом 
про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового 
поліса та платіжного доручення про сплату страхового платежу; 4) відшкодувати 
орендодавцю вартість звіту про оцінку вартості нерухомого майна.

8. Для участі у конкурсі учасник протягом місяця з дня публікації інформації 
про проведення конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:

заяву про оренду (подається окремо від документів, визначених нижче); до-
кументи, що додаються до заяви про оренду, у запечатаному непрозорому кон-
верті; відомості про учасника конкурсу; належним чином оформлену довіреність, 
видану представнику юридичної особи; копії установчих документів: засвідчені в 
нотаріальному порядку – для юридичних осіб; копії сторінок паспорта (сторінки 1, 
2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання) – для фізичних осіб; 
відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; техніко-
економічне обґрунтування оренди (варіанти поліпшення орендованого майна); 
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, зобов’язання (про-
позиції) щодо забезпечення орендної плати (застави майна тощо) та додаткові 
зобов’язання щодо експлуатації об’єкта; заходи, що плануються для захисту на-
вколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації 
об’єкта; дотримання вимог перепускного режиму орендодавця для представників 
учасника-переможця, що будуть обслуговувати автомати, що відпускають каву; 
відомості про засоби телефонного та поштового зв’язку з учасником; пропозицію 
щодо розміру орендної плати.

Учасник має право подати лише одну заяву про оренду по кожному об’єкту оренди.
9. Заява про оренду та документи, визначені у пункті 8 цієї інформації, пода-

ються учасниками українською мовою за підписом керівника та головного бух-
галтера учасника.

Документи, що додаються до заяви про оренду, подаються в запечатаному 
непрозорому конверті з позначкою: «На конкурс (зазначається найменування та 
місцезнаходження учасника) щодо укладення договору оренди (зазначається на-
зва об’єкта оренди)».

Реєстрація заяв про оренду та доданих до неї документів у запечатаному не-
прозорому конверті здійснюється шляхом їх внесення до реєстру та завершується 
за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

конкурс буде проведено об 11.00 на 31-й календарний день з дати опу-
блікування цієї інформації в газеті «відомості приватизації» за адресою: 
м. київ, вул. Липська, 11 (зал загальних зборів).

Під час підрахунку дати проведення конкурсу не враховується день публікації. 
У разі, якщо день проведення конкурсу припадає на вихідний або святковий день, 
то датою проведення конкурсу вважається наступний за вихідними чи святковими 
днями робочий день.

Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у ВМУ СБУ особисто чи за телефона-

ми: 281-59-98, (067) 821-05-44  Мусієнко Сергій Володимирович; 281-50-24, (067) 
244-28-04  Бублик Олександр Павлович.

Продовження. Початок рубрики на стор. 3 – 5

ПіДСУмКИ
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 19.05.2016
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної 

вартості для розрахунку орендної плати

№ 
з/п Назва об’єктів Переможець 

конкурсу – СОД Ва
рт

іст
ь

Ст
ро

к 
ви

ко
-

на
нн

я 
ро

бі
т 

(д
ен

ь)

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлове приміщення площею 43,5 м2 за адресою: Київська обл., 

м. Вишневе, вул. Л. Українки, 88, що перебуває на балансі Управління 
Державної казначейської служби України у Києво-Святошинському райо-
ні Київської області 

ТОВ АКЦ 
ЕПРАЙЗЕР

3 
20

0,
00

5

2 Нежитлове приміщення площею 196,0 м2 за адресою: Київська обл., м. 
Вишгород, вул. Шкільна, 6, що перебуває на балансі УДНВІ Зйомок міст 
та геоінформатики ім. А. В. Шаха 

ПП Гарант-
Експерт

3 
50

0,
00

3

3 Нежитлові приміщення площею 15,0 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Вишгород, пл. Шевченка, 2, що перебувають на балансі УДППЗ 
«Укрпошта»

ТОВ «Українські 
інноваційні кон-
сультанти» 3 

30
0,

00

4

4 Нежитлові приміщення площею 145,17 м2 в будівлі адміністративно-
побутового корпусу № 4 за адресою: Київська обл., м. Бровари, Пром-
вузол, що перебувають на балансі ДП «Завод порошкової металургії»

ФОП Гундаре-
ва А. О.

3 
17

5,
00

3

5 Нежитлове приміщення площею 37,7 м2 за адресою: Київська обл., м. 
Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивизії, 7, що перебуває на балансі ДЗ 
«Спеціалізована медико-санітарна частина № 5 МОЗ України»

ФОП Гундаре-
ва А. О.

3 
20

0,
00

3

6 Вбудовані приміщення площею 1470,56 м2 частини ковальсько-
пресувального цеху, у т. ч. рампи, за адресою: Київська обл., м. Брова-
ри, вул. Горького, 1, що перебувають на балансі УВТО КП  
«Кіровгеологія»

ТОВ «Європей-
ський центр 
консалтингу та 
оцінки» 4 

20
0,

00

5

7 Нежитлове приміщення площею 13,7 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Тетіїв, вул. Цвіткова, 6, що перебуває на балансі Київської обласної 
дирекції УДППЗ «Укрпошта»

ПП Експерт-
аналітик

3 
30

0,
00

3

8 Нежитлове приміщення № 26 на 1-му поверсі офісної будівлі СПВО пло-
щею 22,7 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

ПП Експерт-
аналітик

3 
15

0,
00

3

№ 
з/п Назва об’єктів Переможець 

конкурсу – СОД Ва
рт

іст
ь

Ст
ро

к 
ви

ко
-

на
нн

я 
ро

бі
т 

(д
ен

ь)

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
9 Нежитлові приміщення загальною площею 48,6 м2 адміністративної 

будівлі (інв. № 1), у т. ч. нежитлове приміщення площею 14,0 м2, не-
житлове приміщення площею 13,8 м2, нежитлове приміщення площею 
6,3 м2, нежитлове приміщення площею 14,5 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Біла Церква, 2-й Замковий провулок, 10а, що перебувають на 
балансі Білоцерківського філіалу Державного науково-дослідного та 
проектно-вишукувального інституту «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» 

ПП Експерт-
аналітик

3 
26

0,
00

3

10 Частина приміщення площею 9,0 м2 територіального сервісного центру 
№ 3243 за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чкалова, 4, що пере-
буває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Київській області 

ПП Експерт-
аналітик

3 
10

0,
00

3

11 Частина приміщення площею 4,4 м2 територіального сервісного центру 
№ 3242 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 
18а, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в 
Київській області 

ПП Експерт-
аналітик

3 
25

0,
00

3

12 Частина приміщення площею 9,3 м2 територіального сервісного центру 
№ 3241 за адресою: Київська обл., смт Баришівка, вул. Польова, 5, що 
перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Київській 
області 

ПП Експерт-
аналітик

3 
20

0,
00

3

13 Частина приміщення площею 5,7 м2 територіального сервісного центру 
№ 3249 за адресою: Київська обл., Ставищенський р-н, с. Винарівка, 
вул. Лісова, 39, що перебуває на балансі Регіонального сервісного цен-
тру МВС в Київській області

ПП Експерт-
аналітик

3 
30

0,
00

3

14 Частина будівлі кафе з прибудовами площею 20,3 м2 за адресою: Київ-
ська обл., м. Бориспіль, вул. Комуністична, 4, що перебуває на балансі 
Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області 

ПП Експерт-
аналітик

3 
15

0,
00

3

15 Приміщення № 8 та № 9 у будівлі складу тимчасового зберігання № 1, 
2, 3 (інв. № 8308) площею 1 069,9 м2 за адресою: Київська обл., м. 
Бориспіль-7, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на 
балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

ТОВ АКЦ 
ЕПРАЙЗЕР

3 
50

0,
00

5

16 Державне нерухоме майно загальною площею 957,3 м2, у т. ч. нежитло-
ва будівля складу (літ. «А») площею 193,5 м2, нежитлова будівля складу 
(літ. «Б») площею 533,1 м2, нежитлова будівля гаража (літ. «В») площею 
182,0 м2 та нежитлова будівля прохідної (літ. «Г») площею 48,7 м2 за 
адресою: Київська обл., м. Біла Церква, бульв. 50-річчя Перемоги, 45а, 
що перебувають на балансі Департаменту з питань цивільного захисту 
та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної 
державної адміністрації

ДП «Європей-
ський центр 
консалтингу та 
оцінки»

7 
20

0,
00

5

№ 
з/п Назва об’єктів Переможець 

конкурсу – СОД Ва
рт

іст
ь

Ст
ро

к 
ви

ко
-

на
нн

я 
ро

бі
т 

(д
ен

ь)

17 Виробничі приміщення площею 462,8 м2 за адресою: Київська обл., Ка-
гарлицький р-н, с. Стави, вул. Донецька, 49, що перебувають на балансі 
ДПЗД «Укрінтеренерго»

ПП Експерт-
аналітик

4 
20

0,
00

3

18 Частина нежитлових приміщень загальною площею 38,5 м2, у т. ч. 
частина нежитлового приміщення площею 20,7 м2 та нежитлове при-
міщення площею 17,8 м2 за адресою: Київська обл., м. Богуслав, вул. 
Миколаївська, 22, що перебувають на балансі Київської обласної дирек-
ції УДППЗ «Укрпошта»

ТОВ «Українські 
інноваційні кон-
сультанти»

3 
50

0,
00

4

19 Приміщення № 89 на 2-му поверсі бізнес-центру вантажного термінала 
(інв. № 47565) площею 24,9 м2 за адресою: Київська обл., м. Борис-
піль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль»

ФОП Гундаре-
ва А. О.

3 
17

5,
00

3

інформація 
рв фдму по харківській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди, що відбувся 26.05.2016

№ 
з/п

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

балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ,  
контактний телефон) Ва

рт
іс

ть
 р

об
іт 

ст
ро

к 
ви

ко
на

нн
я

Пе
ре

мо
же

ць
 

ко
нк

ур
су

Мета проведення оцінки

1 Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі однопо-
верхової цегляної будівлі корпусу 150С загальною площею 
397,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126, 
що перебуває на балансі ДП «Завод ім. В. О. Малишева», 
14315629, тел. 737-69-89

80
0/

5

ПФ
 «

Ек
сп

ре
с-

се
рв

іс
»

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

2 Нежитлове приміщення кімн. № 9 на першому поверсі 
одноповерхової столярної майстерні (інв. № 125043) 
загальною площею 54,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. 
Примакова, 40/42, що перебуває на балансі ДП Науково-
дослідний технологічний інститут приладобудування, 
14310589, тел. 733-11-80

1 
80

0/
4

ТО
В 

«С
ВК

» 

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

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

Продовження таблиці Продовження таблиці
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Продовження таблиці Продовження таблиці

№ 
з/п

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

балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ,  
контактний телефон) Ва

рт
іс

ть
 р

об
іт 

ст
ро

к 
ви

ко
на

нн
я

Пе
ре

мо
же

ць
 

ко
нк

ур
су

Мета проведення оцінки

3 Нежитлове приміщення – кімн. № 28 на першому поверсі 
одноповерхової будівлі виробничо-господарчого призна-
чення загальною площею 10,3 м2 за адресою: Харківська 
обл., Дергачівський р-н, 38-й км траси «Харків-Бєлгород» 
МАПП «Гоптівка», пункт пропуску «Щербаківка», що пере-
буває на балансі Державної Фіскальної Служби України, 
39292197, тел.: (044) 272-51-59, 272-08-41

2 
00

0/
5

ТО
В 

«С
ВК

» 

Визначення вартості об’єкта 
оренди з метою передачі 
в оренду

4 Нежитлові приміщення – кімн. № 19, 31, 32, 33 на першо-
му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку загальною 
площею 87,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сергіївська, 8, 
що перебувають на балансі ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», 
00213799, тел. (0572) 732-84-92

4 
95

0/
4

ТО
В 

«С
ВК

» Визначення вартості об’єкта 
оренди з метою передачі 
в оренду

5 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 1 на першому 
поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 4 загальною 
площею 3,0 м2 за адресою: м. Харків, пров. Отакара Яро-
ша, 13, що перебуває на балансі Харківського національ-
ного університету ім. В. Н. Каразіна, 02071205, тел.: (057) 
705-02-41, 705-12-47, 707-52-31, 705-12-36

75
0/

5

Ф
ОП

 Д
ро

зд
 

Ю
.О

.

Визначення вартості об’єкта 
оренди з метою передачі 
в оренду

6 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 20 на першому 
поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 5 загальною 
площею 3,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 
46, що перебуває на балансі Харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна, 02071205, тел. (057)  
705-02-41, 705-12-47, 707-52-31, 705-12-36

1 
00

0/
4

ПФ
 «

Бо
нс

»

Визначення вартості об’єкта 
оренди з метою передачі 
в оренду

7 Нежитлові приміщення на першому поверсі одноповерхо-
вої будівлі загальною площею 80,16 м2 за адресою: 63309, 
Харківська обл., м. Ізюм, вул. Старопоштова, 39в, що 
перебувають на балансі Головного управління статистики 
у Харківській області, 02362629, тел. 706-26-16

1 
47

5/
4

ТО
В 

«К
он

-
ст

ан
та

» 

Визначення вартості об’єкта 
з метою продовження до-
говору оренди

8 Частина механічної дільниці на території ДП «Харківський 
механічний завод» (інв. № 635) загальною площею 
110,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 6, що 
перебуває на балансі Державного підприємства «Харків-
ський механічний завод», 08248877, тел. 372-74-46

2 
20

0/
5

ТО
В 

«С
ВК

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

9 Частина нежитлового приміщення (кімн. 29) на першо-
му поверсі двоповерхової громадської будівлі (літ. А-2) 
загальною площею 35,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Ковтуна, 21, що перебуває на балансі ДП «Завод 
ім. В. О. Мали шева», код 14315629, тел. 737-69-89

90
0/

5

Ф
ОП

 Д
ро

зд
 

Ю
.О

 

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

10 Нежитлові приміщення (кімн. № 4, 7, 8, 10) одноповерховій 
будівлі пошти (інв. № 0400012, літ. «А-1») загальною площею 
67,7 м2 за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, смт 
Гути, вул. Леніна, 53, що перебувають на балансі Харківської 
дирекції УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел. 712-46-43

3 
36

0/
3

ПП
 «

Ар
гу

-
ме

нт
»

Визначення вартості об’єкта 
з метою продовження до-
говору оренди

11 Частина нежитлових приміщень на другому поверсі 
2-поверхової будівлі комбінату побутового обслугову-
вання, інв. № 1030033, загальною площею 14,13 м2 за 
адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Комуніст, уч-
бове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що перебуває на 
балансі Харківського національного аграрного університету 
ім. В. В. Докучаєва, 493764, тел. 99-73-55

1 
50

0/
5

ПФ
 «

Сх
ід

» 

Визначення вартості об’єкта 
з метою продовження до-
говору оренди

12 Нежитлове приміщення – кімн. № 30 на першому поверсі 
п’ятиповерхової будівлі учбового корпусу, інв. № 70994, 
літ. «З-5», загальною площею 27,9 м2 за адресою: м. 
Харків, просп. Леніна, 14, що перебуває на балансі Хар-
ківського національного університету радіоелектроніки, 
02071197, тел.: 702-10-16, 702-18-07

1 
47

5/
5

ТО
В 

«К
он

ст
ан

та
» Визначення вартості об’єкта 

з метою продовження до-
говору оренди

14 Нежитлові приміщення – кімн. № 4, 6 одноповерхової 
будівлі загальною площею 14,0 м2 за адресою Харківська 
обл., Ізюмський р-н, с. Червоний Оскіл, вул. Радянська, 
57в, що перебувають на балансі Харківської дирекції 
Українського державного підприємства поштового зв’язку 
«Укрпошта», тел. 712-46-43

3 
96

0/
5

ПП
 «

Ар
гу

ме
нт

» Визначення вартості об’єкта 
з метою продовження до-
говору оренди

15 Частина коридорів 2-го поверху – 6,0 м2 (хімічна сторона) та 
6,0 м2 (фізична сторона), 4-го поверху – 8 м2, 5-го поверху – 
8,0 м2, 7-го поверху – 8,0 м2 14-поверхової частини різно-
поверхової (8-14 поверхів) будівлі головного навчального 
корпусу (пам’ятка архітектури) загальною площею 36 м2 за 
адресою, м. Харків, пл. Свободи, 4, що перебуває на балансі 
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

2 
00

0/
4

ПФ
 «

Бо
нс

»

Визначення вартості об’єкта з ме-
тою продовження договору оренди

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

об’єктів державної власності, що відбувся 30.05.2016
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Шуткевича Во-

лодимира Євгеновича щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових 
вбудованих приміщень (№ 02 – 43,2 м2, № 04 – 9,8 м2, № 05 – 4,2 м2, № 10 – 7,5 м2 
та частини приміщень загального користування 11,03 м2, № 01, 03, 07, 09, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18) загальною площею 75,73 м2 на першому поверсі 2-поверхової 
адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Управління Державної 
казначейської служби України в Оратівському районі Вінницької області, за адре-
сою: 22600, Вінницька обл., Оратівський р-н, смт Оратів, вул. Леніна, 107 з метою 
продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарні 
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 810,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця – Шумську Оксану 
Іванівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих при-
міщень № 4 – 11,4 м2 та частини № 2 – 3,4 м2 у приміщенні № 2 загальною площею 
14,8 м2 в одноповерховій адмінбудівлі (літ. А), що перебувають на балансі Голов-
ного управління статистики у Вінницькій області, за адресою: 22200, Вінницька 
обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, 73 з метою 
продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарні 
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 800,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Аргумент» щодо визначення вартості 
об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 3 загальною площею 
83,2 м2 учбової майстерні, що перебуває на балансі Професійно-технічного учи-
лища № 21, м. Калинівка, за адресою: Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Нова 
Гребля, вул. Шкільна, 3 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг 
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3 480,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Аргумент» щодо визначення вартості 
об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 3 – № 10 у приміщені № 8 
3-поверхової будівлі адміністративного корпусу (літ. А) загальною площею 36,4 м2, 
що перебувають на балансі Вінницької об’єднаної державної податкової інспекції 
Головного управління ДФС у Вінницькій області, за адресою: 21027, м. Вінниця, 
вул. К. Василенка, 21 (колишня 30-річчя Перемоги) з метою укладення договору 
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання по-
слуг з оцінки – 2 160,00 грн.

інформація 
рв фдму по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 26.05.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності перемож-

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

оренди:
нежитлових приміщень першого поверху будівлі (літ. А) та частини сходової 

клітки І (площею 12,6 м2) загальною площею 721,2 м2; нежитлових приміщень дру-
гого поверху будівлі (літ. А) та частини сходової клітки І (площею 12,8 м2) загаль-
ною площею 672,7 м2; нежитлових приміщень з № 343 до 368 включно третього 
поверху будівлі (літ. А) та частини сходової клітки І (площею 12,65 м2) загальною 
площею 234,35 м2; нежитлових приміщень з № 445 до 469 включно четвертого 
поверху будівлі (літ. А) та частини сходової клітки І (площею 12,5 м2) загальною 
площею 232,3 м2; будівлі (літ. М) площею 40,8 м2; замощення ІV площею 193,5 м2; 
паркану 8 площею 23,1 м2. Балансоутримувач майна: ДП «Бердянський морський 
торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бер-
дянськ, вул. Макарова, 13. Вартість виконання робіт з оцінки – 10 000,00 грн, строк 
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору на 
проведення оцінки об’єкта оренди.

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

нежитлових приміщень № 19, № 20, № 21, вбудованих у цокольний поверх бу-
дівлі гуртожитку (літ. А-9), загальною площею 31,1 м2. Балансоутримувач майна: 
Запорізька державна інженерна академія. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69006, 
м. Запоріжжя, вул. Трегубенка, 19. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 500,00 грн, 
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору 
на проведення оцінки об’єкта оренди; вбудованого в четвертий поверх гуртожит-
ку нежитлового приміщення, переведеного розпорядженням голови Запорізької 
обласної державної адміністрації від 12.02.2010 № 34 із жилого фонду в нежиле 

(літ. А-9, приміщення XIV, частини приміщення № 15, місця спільного користуван-
ня площею 6,26 м2) загальною площею 23,66 м2. Балансоутримувач майна: За-
порізький авіаційний коледж ім. О. Г. Івченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 50. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 500,00 грн, 
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору 
на проведення оцінки об’єкта оренди.

3. Приватне підприємство «Консалтингова фірма «Експоком» на виконання 
робіт з оцінки об’єктів оренди:

нежитлових приміщень, вбудованих в перший поверх п’ятиповерхової будівлі 
(літ. А-5) (приміщення № 2-5, № 2-6, № 2-7, № 3-1, № 3-5, № 3-6, № 3-7, № 3-10, 
№ 3-11), загальною площею 56,2 м2. Балансоутримувач майна: Державний на-
вчальний заклад «Мелітопольський професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Мелітополь, вул. Дзержинського, 390. Вартість виконання робіт з оцін-
ки – 6 058,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати під-
писання договору на проведення оцінки об’єкта оренди; вбудованих в четвертий 
поверх службового будинку (реєстровий номер 01125761.1.АААИБЕ743) нежит-
лових приміщень з № 409 до № 412 включно та з № 453 до № 459 включно, час-
тини приміщення коридору № 450 площею 10,3 м2, загальною площею 168,1 м2. 
Балансоутримувач майна: Бердянська філія державного підприємства «Адміні-
страція морських портів України» (Адміністрація Бердянського морського порту). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71112, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. М. 
Горького, 6. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 815,00 грн, строк виконання робіт 
з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення оцінки 
об’єкта оренди; нежитлових приміщень № 9, 11, 12 першого поверху двоповерхової 
будівлі контори експлуатаційної дільниці № 2, літ. А-2, інв. № 10310011, загальною 
площею 53,3 м2. Балансоутримувач майна: Вільнянське міжрайонне управління 
водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Віль-
нянський р-н, с. Петро-Михайлівка, вул. Матросова, 86. Вартість виконання робіт з 
оцінки – 5 973,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати 
підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди.

4. ТОВ «Майно та право» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: вбудо-
ваних нежитлових приміщень з № 1 до № 7 включно окремо розташованої будівлі 
складу (літ. Б), інв. № 100045, загальною площею 103,6 м2. Балансоутримувач май-
на: ЗДП «Радіоприлад». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. 
Соборний (Леніна), 3. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 800,00 грн, строк ви-
конання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору на про-
ведення оцінки об’єкта оренди.

5. ФОП Станкевич Катерина Юріївна на виконання робіт з оцінки об’єкта орен-
ди: частини нежитлового приміщення № 43 першого поверх будівлі служби охо-
рони здоров’я (літ. Г-5) загальною площею 1,0 м2. Балансоутримувач майна: ДУ 
«Територіальне медичне об’єднання МВС України по Запорізькій області». Місцез-
находження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 8 950,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні від 
дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди.

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

оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 23.05.2016

 № 
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1 Нежитлове приміщення 200,0 м. Київ, вул. Кіль це ва 
дорога, 4

ПП «Експерт-Аналітик»

3 
40

0

3

2 Нежитлове приміщення – 
частина пам’ятки архітектури

33,28 м. Київ, вул. Лавр-
ська, 9

Спільне Українсько-Угорське 
підприємство «УВЕКОН» 3 

00
0

5

3 Нежитлове приміщення – 
частина пам’ятки архітектури

46,9 м. Київ, вул. Лавр-
ська, 9

Спільне Українсько-Угорське 
підприємство «УВЕКОН» 4 

00
0

5

4 Нежитлове приміщення – 
частина пам’ятки архітектури

37,14 м. Київ, вул. Лавр-
ська, 9

Спільне Українсько-Угорське 
підприємство «УВЕКОН» 3 

50
0

5

5 Нежитлове приміщення – 
частина пам’ятки архітектури

22,7 м. Київ, вул. Лавр-
ська, 9

Спільне Українсько-Угорське 
підприємство «УВЕКОН» 2 

00
0

5

6 Нежитлове приміщення – 
частина пам’ятки архітектури

42,4 м. Київ, вул. Лавр-
ська, 9

Спільне Українсько-Угорське 
підприємство «УВЕКОН» 4 

00
0

5
7 Нежитлове приміщення – 

частина пам’ятки архітектури
30,8 м. Київ, вул. Лавр-

ська, 9
Спільне Українсько-Угорське 
підприємство «УВЕКОН» 3 

00
0

5
8 Нежитлове приміщення 371,8 м. Київ, пров. При-

ладний, 2а
ПП «ЕНЕРГОМАКС»

4 
00

0

4

9 Нежитлове приміщення 67,1 м. Київ, просп. Героїв 
Сталінграда, 2

ПП «ЕНЕРГОМАКС»

3 
50

0

4

10 Нежитлове приміщення – 
частина пам’ятки архітектури

45,5 м. Київ, вул. Лавр-
ська, 9

Спільне Українсько-Угорське 
підприємство «УВЕКОН» 4 

00
0

5

11 Нежитлове приміщення 1 072,9 м. Київ, вул. Ломоно-
сова, 33/43

ПП «ЕНЕРГОМАКС» 5 10
0 4

12 Нежитлове приміщення 561,0 м. Київ, бульв. 
Л.Українки, 26 

ТОВ «Сарос»

4 
50

0

2

13 Нежитлове приміщення 25,1 м. Київ, вул. Преоб-
раженська, 6

ТОВ «Оціночна компанія 
«Аналітик» 3 

50
0

3

14 Будівля 1 147,6 м. Київ, вул. Пол-
кова, 55

ТОВ «М Консалтинг»

4 
80

0

5

15 Нежитлове приміщення 116,8 м. Київ, вул. Гар-
матна, 2

ПП «ЕНЕРГОМАКС»

3 
70

0

4

16 Нежитлове приміщення 19,2 м. Київ, бульв. 
Л.Українки, 26

ПП «ЕНЕРГОМАКС»

3 
20

0

4

17 Нежитлове приміщення 69,7 м. Київ, вул. Механі-
заторів, 6

ПП «ЕНЕРГОМАКС»

3 
50

0

4

18 Частина нежитлового при-
міщення

86,4 м. Київ, вул. Політех-
нічна, 39

ПП «ЕНЕРГОМАКС»

3 
50

0

4

19 Нежитлове приміщення 1,0 м. Київ, вул. Еспла-
надна, 8/10

ТОВ «Оціночна компанія 
«Аналітик» 3 

50
0

3

20 Нежитлове приміщення 258,9 м. Київ, вул. Борща-
гівська, 144а

ТОВ «Інвестиційна оцінка»

3 
50

0

5

21 Частина нежитлового при-
міщення

2,0 м. Київ, вул. Політех-
нічна, 6

ТОВ «Оціночна компанія 
«Аналітик» 3 

50
0

3

22 Нежитлове приміщення 269,0 м. Київ, вул. Б. Хмель-
ницького, 8/16

ПП «ЕНЕРГОМАКС»

3 
65

0

4

23 Частина нежитлового при-
міщення

86,9 м. Київ, вул. Не ми ро-
вича-Данченка, 2

ПП «ЕНЕРГОМАКС»

3 
50

0

4

24 Нежитлове приміщення 966,7 м. Київ, вул. Кіквідзе, 
8/9, літ. А

ПП «ЕНЕРГОМАКС»

4 
85

0

4

25 Нежитлове приміщення 507,9 м. Київ, вул. Кіквідзе, 
8/9, літ. 1А

ПП «ЕНЕРГОМАКС»

4 
95

0

4

26 Нежитлове приміщення 342,1 м. Київ, вул. Кіквідзе, 
8/9, літ. В

ПП «ЕНЕРГОМАКС»

3 
90

0

4

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

оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 30.05.2016
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1 Нежитлове приміщення

10
2,

7 м. Київ, просп. Голо-
сіївський, 50

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти» 3

3 
50

0

2 Частина нежитлового приміщен-
ня – об’єкта культурної спадщини 2,

5 

м. Київ, вул. Горо-
децького, 1-3/11

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

3

3 
50

0

3 Нежитлове приміщення

10
,0

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

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

3

3 
00

0

4 Споруда стадіону

9 
30

0,
0 м. Київ, перетин вул. 

Межової та Івана 
Кавалерідзе

ТОВ «Експертно-
консалтинговий союз» 5

5 
00

0

5 Нежитлове приміщення

10
,0

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

ТОВ «Сарос» 2

3 
20

0

6 Нежитлове приміщення

81
7,

5 м. Київ, вул. М.Кри-
воноса, 2б

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти» 3

4 
50

0

7 Нежитлове приміщення

15
6,

4 м. Київ, вул. М. Рас-
кової, 15

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти» 3

3 
50

0

8 Забетонований майданчик

25
,2

 м. Київ, вул. Блакит-
ного, 8

ФОП Рябченко О. М. 5

3 
20

0

9 Забетонований майданчик

47
,0

 м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 15

ФОП Рябченко О. М. 5

3 
40

0

10 Забетонований майданчик

60
,0

 м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 16

ФОП Рябченко О. М. 5

3 
40

0

11 Забетонований майданчик

64
,0

6 м. Київ, вул. Генера-
ла Родімцева, 19

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти» 3

3 
30

0

 № 
з/п Назва об’єкта оцінки

Пл
ощ

а,
 м

2

Адреса об’єкта 
оцінки СОД – переможець

Те
рм

ін
 в

ик
о-

на
нн

я,
 к

ал
ен

-
да

рн
их

 д
ні

в
Ва

рт
іст

ь 
ви

-
ко

на
нн

я 
ро

бі
т,

 
гр

н.
 

12 Нежитлове приміщення

18
,4

 м. Київ, вул. Бау-
мана, 8

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

3

3 
30

0

13 Нежитлове приміщення

18
,0

 м. Київ, вул. Гармат-
на, 53

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

3

3 
30

0

14 Нежитлове приміщення

45
,0

 м. Київ, вул. Старо-
сільська, 2

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

3

3 
30

0

15 Нежитлове приміщення

34
,8

 м. Київ, вул. Смілян-
ська, 6

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

3

3 
30

0

16 Нежитлове приміщення

4,
8 м. Київ, вул. Верх-

ня, 3
ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

3

3 
30

0

17 Частина нерухомого майна

12
,0

 м. Київ, вул. Біло-
руська, 22

ТОВ «Сарос» 3

3 
20

0

18 Нежитлові приміщення

21
0,

4 м. Київ, вул. Ви-
борзька, 70/44

ФОП Чубенко Д. В.

5

3 
90

0

19 Частина нежитлового приміщення

22
2,

0 

м. Київ, 
вул. Лебедєва-
Кумача, 7а

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти» 3

3 
70

0

20 Нежитлове приміщення – части-
на пам’ятки архітектури 27

2,
2 м. Київ, вул. Б. 

Хмельницького, 46
ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

3

4 
50

0

21 Частина нежитлового приміщення

1,
0 м. Київ, вул. Василя 

Верховинця, 3
ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

3

30
00

22 Нежитлові приміщення

19
6,

0 м. Київ, вул. А.Тупо-
лєва, 1

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

3

3 
50

0

23 Нежитлове приміщення

93
,9

 м. Київ, вул. Гар-
матна, 2

ТОВ «Консалтинговий 
центр «Маркон»

5

3 
10

0

24 Нежитлове приміщення

16
,3

 м. Київ, вул. С. Пе-
ровської, 10 

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

3

3 
30

0

25 Нежитлове приміщення

45
1,

9 м. Київ, вул. Турге-
нєвська, 8/14

ТОВ «Сарос» 2

4 
10

0

26 Нежитлове приміщення

60
,9

 м. Київ, вул. Турге-
нєвська, 8/14

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

3

3 
30

0

27 Частина нежитлового приміщення

2,
1

м. Київ, 
вул. Лук’янівська, 
69/71

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти» 3

3 
00

0

інформація 
рв фдму по житомирській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення 
незалежної оцінки майна, що відбувся 07.06.2016

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення не-
залежної оцінки об’єкта незавершеного будівництва – фельдшерсько-акушерського 
пункту за адресою: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Осівці, вул. Центральна, 
1д  визнано приватну фірму «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експер-
тиза» (вартість робіт – 3 575,00 грн, термін виконання – 7 календарних днів). Мета 
проведення незалежної оцінки: повернення об’єкта у державну власність у зв’язку з 
розірванням договору купівлі-продажу та визначення розміру можливих збитків.

інформація 
рв фдму по житомирській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення 
незалежної оцінки майна, що відбувся 07.06.2016

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

ФОП Селюка Михайла Олексійовича по об’єктах:
частині нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на технічному поверсі адмі-

ністративної будівлі, що перебуває на балансі Малинської районної державної 
адміністрації, за адресою: Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 6а (вартість 
виконання – 1 500,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою продовження договору оренди;

нежитловому приміщенню площею 14,2 м2 на 2-му поверсі адміністративної 
будівлі, що перебуває на балансі Малинської районної державної адміністрації, 
за адресою: Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 6а (вартість виконання –  
1 500,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалеж-
ної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою 
продовження договору оренди;

Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єктах:
нежитловому приміщенню площею 9,0 м2 на 1-му поверсі адмінбудівлі (літ. 

А), що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України 
у Брусилівському районі Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., 
смт Брусилів, вул. Лермонтова, 3 (вартість виконання робіт – 1 600,00 грн, строк 
виконання робіт – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди;

нежитловій будівлі КПП № 1/460 (кімната відвідувачів) площею 75,3 м2, що пе-
ребуває на балансі Житомирського військового інституту ім. С. П. Корольова, 
за адресою: м. Житомир, просп. Миру, 22, військове містечко № 1 (вартість вико-
нання робіт – 1 500,00 грн, строк виконання робіт – 4 календарних дні); мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати з метою продовження договору оренди;

ПФ «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза» по об’єкту:
нежитловому приміщенню (бокс) площею 23,9 м2 будівлі столярної майстерні з 

рампою і боксами (літ. К), що перебуває на балансі Коростенського міжрайонного 
управління водного господарства, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, 
вул. Маяковського, 109 (вартість виконання робіт – 1 456,00 грн, строк виконання 
робіт – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко-
вої вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;

Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» (м. Житомир, пров. 3-й 
Транзитний, 31) по об’єкту:

частині нежитлових приміщень площею 101,5 м2 (літ. А), що перебуває на 
балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Житомир, 
вул. Велика Бердичівська, 69/2 (вартість виконання робіт – 1 200,00 грн, строк 
виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди.

інформація
рв фдму по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 06.06.2016
Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-

твердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія ухвалила визнати переможцем 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки об’єкта 
оренди – частини технічного поверху площею 6,0 м2 та частини даху будівлі площею 
34,0 м2 загальною площею 40,0 м2, м. Львів, вул. Двірцева, 1; мета проведення оцін-
ки – укладення договору оренди; суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Горбачова 
В. А. Термін виконання робіт – 4 к/дні. Вартість робіт – 1 700,00 грн.

інформація
рв фдму по одеській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 18.05.2016
Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області, керуючись вимогами пункту 

10 розділу V (Порядок проведення конкурсу), пунктів 1, 2 розділу VІ (Інформація 
про результати конкурсу) Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, рішенням комісії з від-
бору суб’єктів оціночної діяльності (протокол засідання від 01.06.2016) інформує 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, оголошеного на 
18.05.2016, по об’єктах оренди:

1. ТОВ оціночна фірма «ІНЮГ-ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Мрихіна І. В. Назва 
об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля першого поверху 
учбового корпусу загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Одеський національний морський університет. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ковальська, 1. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення до-
говору оренди. 2 800,00 грн, 5 календарних днів.

2. ТОВ оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта 
оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху у будівлі загальною 
площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський на-
ціональний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. 
Одеса, Французький бульвар, 24/26. Мета проведення оцінки: визначення ринко-
вої вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору 
оренди. 2 800,00 грн, 5 календарних днів.

3. ТОВ оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта 
оцінки: частина приміщення студентської їдальні на першому поверсі у гуртожитку 
№ 4 загальною площею 85,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, вул. Довженка, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринко-
вої вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору 
оренди. 3 300,00 грн, 5 календарних днів.


