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ПрИВАТИЗоВАно ШЛЯХом ВИКУПУ
дніПроПетровська область

Частина нежитлової будівлі (будівлі магазину № 42) – нежитлове приміщен-
ня № 4 площею 1 539,5 м2 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Перемоги, 28, прим. 4, 
що перебуває на балансі ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат». 
Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в 
електронній формі, за 1 918 802,40 грн, у т. ч. ПДВ – 319 800,40 грн.

рівненська область
Адміністративне приміщення загальною площею 324,5 (літ. «А-2»), що оренду-

ється фізичною особою – підприємцем Круліковською О. В., за адресою: м. Рівне, 
вул. Соборна, 190а та перебуває на балансі Головного управління статистики у 
Рівненській області. Приватизовано фізичною особою – підприємцем за 2 433 756 
грн, у т. ч. ПДВ – 405 626 грн.

ПіДЛЯГАЮТЬ ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом ПроДАЖУ 
нА АУКЦіоні ЗА меТоДом ЗнИЖеннЯ ЦінИ

Перелік 
об’єктів державної власності групи а, що підлягають приватизації 

шляхом продажу на аукціоні за методом зниження ціни 
(затверджений наказом ФДМУ від 13.09.2016 № 1707)

львівська область
Єдиний майновий комплекс – структурний підрозділ – цех по переробці де-

ревини та виготовленню тарної заготовки державного підприємства Української 
державної компанії по реструктуризації підприємств вугільної промисловості 
«Укрвуглереструктуризація» за адресою: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, 
вул. Бічна Промислова, 35.

Перелік 
об’єктів державної власності групи а, що підлягають приватизації 

шляхом продажу на аукціоні за методом зниження ціни 
(затверджений наказом ФДМУ від 13.09.2016 № 1708)

Черкаська область
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ОРГХІМ» за адресою: 

18000, м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 243/1.
Перелік 

об’єктів державної власності групи а, що підлягають приватизації 
шляхом продажу на аукціоні за методом зниження ціни 
(затверджений наказом ФДМУ від 13.09.2016 № 1709)

Чернівецька область
Єдиний майновий комплекс Новодністровської державної швейно-трикотажної 

фабрики за адресою: 60236, Чернівецька обл., Сокирянський р-н, м. Новодні-
стровськ.

вінницька область
інформація 

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

Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 128,8 м2 
в будівлі буфету-магазину.

Адреса об’єкта: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна, 
вул. Шаляпіна, 50.

Зберігач: Сніжнянська сільська рада, код за ЄДРПОУ 04327790, адреса: 22222, 
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна.

Інформація про об'єкт: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
128,8 м2 в одноповерховій будівлі буфету-магазину 1973 року побудови. Фізичний 
стан приміщень задовільний.

Початкова ціна без ПДВ – 115 018,40 грн, ПДВ – 23 033,68 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 138 022,08 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець, 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального 
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації 
та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін 
за актом приймання-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 13 802,21 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 – 17.10.2016 включно 
до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено 21.10.2016 товарною бір-
жею «вінницька товарна універсальна біржа», час початку внесення цінових 
пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових про-
позицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заява 
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються 
в електронному вигляді до Товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» 
на електрону адресу: tb-vtub@ukr.net до 17.00. Протягом двох календарних днів з 
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної 
біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» (21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке 
шосе, 23) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним 
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази над-
силання 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 26.06.1998 за № 400/2840 
(зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області 
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 56-21-81, час роботи з 8.00 
до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

львівська область
інформація 

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

Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс – структурний підрозділ – цех по 
переробці деревини та виготовленню тарної заготовки державного підприємства 
Української державної компанії по реструктуризації підприємств вугільної про-
мисловості «Укрвуглереструктуризація».

Місцезнаходження об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Бічна 
Промислова, 35.

Балансоутримувач: ТОВ «Техноконсалтинг» (код за ЄДРПОУ 31242657) (збе-
рігач).

Юридична адреса: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промис-
лова, 1.

Види діяльності за КВЕД: лісопильне та стругальне виробництво.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять будівлі: будівля прохідної 

площею 17,9 м2; будівля машинної обробки площею 568, 2 м2; будівля цеху під-
готовки інструментів площею 256,8 м2; триповерхова будівля адміністративно-
побу тового корпусу площею 536,3 м2; будівля електропідстанції площею 
67,0 м2; будівля котельні площею 94,4 м2; будівля лісопильної дільниці площею 
604,3 м2; не завершений будівництвом складальний цех (готовність 94 %) пло-
щею 1 223,5 м2; склад пиломатеріалів (відкрита розвантажувальна площадка) 
площею 240,0 м2; споруди; 120 одиниць обладнання, частина якого потребує 
капітального ремонту.

Об’єкт розташований на земельній ділянці, призначеній для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд підприємств переробної промисловості, площею 
1,4559 га.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середови-
ще не здійснюються.

Об’єкт перебував в оренді. Рішенням господарського суду Львівської області 
від 29.06.2011 договір оренди розірвано. Господарська діяльність на об’єкті не 
проводилась з 2010 року.

Станом на 31.03.2016: первісна вартість основних фондів – 3 494,8 тис. грн; 
залишкова вартість основних фондів – 475,2 тис. грн; незавершені капітальні інвес-
тиції – 1 944,6 тис. грн; дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 7 395 268,00 грн, ПДВ – 1 479 053,60 грн.
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 8 874 321,60 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить 

887 432,16 грн.
Умови продажу об’єкта:
вид діяльності покупець вирішує самостійно; створення робочих місць; ство-

рення безпечних та нешкідливих умов праці; покупець зобов’язаний здійснити дер-
жавну реєстрацію нерухомого майна, що входить до складу об’єкта приватизації, 
в установленому законом порядку; питання землекористування вирішується по-
купцем після укладення договору купівлі-продажу згідно з чинним законодавством; 
подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації протягом трьох років та у пе-
ріод чинності умов договору купівлі-продажу здійснювати після повної сплати ціни 
продажу за погодженням державного органу приватизації, який здійснює контроль 
за їх виконанням, із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, 
невиконаних покупцем на момент такого відчуження.

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

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ 
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. 
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на 
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ 
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 17.10.2016 до 16.00.
аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним 

товариством державної акціонерної компанії «національна мережа аук-
ціонних центрів» в особі філії «львівський аукціонний центр» 21.10.2016, 
час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових про-
позицій) – 14.00.

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, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за №1147/27592.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: Filia.lac.nmac@ukr.
net. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «На-
ціональна мережа аукціонних центрів» (79012, м. Львів, вул. Сахарова, 46а) оригі-
нали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені 
копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих доку-
ментів. 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 за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні у філії «Львівський 

аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (79012, 
м. Львів, вул. Сахарова, 46а), тел.: (032) 297-05-40, 297-05-41 та в РВ ФДМУ 
по Львівській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, 
тел. (032) 261-62-14).

миколаївська область
інформація 

про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта  
державної власності разом із земельною ділянкою

Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі нежитлових будівель та 
споруд загальною площею забудови 579,4 м2 разом із земельною ділянкою пло-
щею 824,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта: 54002, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 121.
Балансоутримувач: Філія «Дельта-лоцман» державного підприємства «Адмі-

ністрація морських портів України» Міністерства інфраструктури України, адреса: 
54001, м. Миколаїв, вул. Лягіна, 27.

Відомості про об’єкти нерухомості: нежитлова одноповерхова будівля з під-
валом (А-1), площа забудови – 572,0 м2, рік будівництва – 1929, будівля зруй-
нована, процент руйнації – 87,2%, технічний стан ветхий; кам’яний сарай (Б-1), 
площа забудови – 7,4 м2, рік будівництва – 1990, технічний стан ветхий; огорожі 
(№ 2, 3) зруйновані.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом приватизації 
площею 0,0824 га, цільове призначення – для обслуговування адміністративної бу-
дівлі, категорія – землі транспорту, наявні обмеження на використання земельної ді-
лянки відсутні. Кадастровий номер земельної ділянки 4810136300:03:014:0003.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 324 000,00 грн, у т. ч.: вартість 
нерухомого майна – 183 832,00 грн, вартість земельної ділянки – 140 168,00 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 388 800,00 грн, у т. ч. ПДВ – 
64 800,00 грн.

Умови продажу: сплатити ціну продажу за об’єкт приватизації протягом 30 
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу 
об’єкта державної власності разом із земельною ділянкою; здійснити державну 
реєстрацію об’єкта приватизації в установленому законом порядку; подальше 
використання об’єкта визначає покупець.

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

Грошові кошти в розмірі 38 880,00 грн, що становить 10 % від початкової 
ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37315068016233, одержувач – 

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

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

триває ПередПлата на офіційне  
видання фдму на 2016 рік

«державний інформаційний бюлетень  
про приватизацію»

з додатком – газетою

«відомості приватизації»
видання можна ПередПлатити в усіх відділеннях Зв’яЗку україни

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

Індекс та назва видання
Періодич-

ність

Вартість  
передплати, грн

3 міс. 6 міс.

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

4 рази  
на рік

121,33 242,66

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

2 рази
на тиждень

телефон редакції (044) 200-33-77.

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

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

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

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

проДаж об’єктів групи ж

ПіДЛЯГАЮТЬ ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом ПроДАЖУ 
нА АУКЦіоні

Перелік 
об’єктів державної власності групи ж, що підлягають 

приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 21.06.2016 № 1200)

харківська область
Колишній дитячий садок № 258 разом із земельною ділянкою за адре-

сою: м. Харків, вул. Тімірязєва, 32 (без збереження профілю діяльності, але 
за умови використання колишнього дитячого садка для роботи з дітьми згід-

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

проДаж об’єктів групи е

Фонд державного майна України повідомляє, що аукціон з продажу дер-
жавної частки у статутному капіталі спільного українсько-швейцарського 
підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «тема», 
що становить 40 % статутного капіталу товариства, оголошений в газеті 
«Відомості приватизації» від 29 червня 2016 року № 51-52 (967-968) та запла-
нований на 29 липня 2016 року, не відбувся у зв’язку з відсутністю заяв від по-
тенційних покупців.

ПіДСУмКИ
інформація 

рв фдму по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору 
виконавців робіт із землеустрою, що відбувся 15.09.2016

За результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою щодо 
виготовлення документації із землеустрою для підготовки до продажу земель-

них ділянок, на яких розташовані об’єкти незавершеного будівництва державної 
власності:

прибудова до 108-квартирнрого житлового будинку для роботи з дітьми 
за адресою: Прилуцький р-н, смт Ладан, вул. Заводська, 30 переможцем визна-
но ПП «Десна-Експерт-М»;

магазин «Універсам» за адресою: Прилуцький р-н, смт Ладан, вул. Миру, 19а 
переможцем визнано ПП «Десна-Експерт-М»;

цегельний завод за адресою: смт Варва, вул. Зарічна, 80 переможцем ви-
знано ПП «ЕЛІТЗЕМ»;

котельня зі встановленим обладнанням (будівельно-монтажні роботи) за адре-
сою: м. Чернігів, вул. Інструментальна, 14а переможцем визнано ПП «Десна-
Експерт-М»;

будівлі культурно-спортивного призначення за адресою: Куликівський р-н, 
с. Грабівка, вул. Шкільна, 2а переможцем визнано ПП «Аксіома».

волинська область
інформація 

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

� 1. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі «а-9» площею 
43,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління 
статистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волин-
ська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження терміну 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замов-
ника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові ін-
вестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2887 га (пропорцій-
ний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, 
вул. Шопена, 12. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування ад-
міністративного приміщення. Правовий режим земельної ділянки: право постій-
ного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної 
ділянки: станом на 17.03.2016: 468,45 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості про 
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.08.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Ситников І. М.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі «а-9» площею 
41,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління 
статистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волин-
ська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження терміну 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замов-
ника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові ін-
вестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2887 га (пропорцій-
ний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, 
вул. Шопена, 12. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування ад-
міністративного приміщення. Правовий режим земельної ділянки: право постій-
ного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної 
ділянки: станом на 17.03.2016: 486,45 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості про 
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.08.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Струк С. О.

�  3. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі площею 
12,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління 
статистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45302, Волин-
ська обл., смт Іваничі, вул. Грушевського, 23. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження 
терміну договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс 
замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: 
rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак-
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематері-
альних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: ін-
формація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. 
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим 
земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної 
ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять держав-
ну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016. 
Платник робіт з оцінки – Волинське обласне відділення Фонду соціального стра-
хування з тимчасової втрати працездатності. 

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

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

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

підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкур-
су) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 
таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен пе-
ревищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо 
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо 
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку 
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).

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

леною формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом 
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника 
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної 
з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інфор-
мація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяль-
ність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремле-
них структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію 
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та 
інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претенден-
том, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про 
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях 
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до 
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.

Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо по-
казників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у першому кварта-
лі 2016 року» максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися 
конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого 
майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки 
(нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно 
для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40 грн.

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

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

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

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

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

житомирська область
інформація 

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

� Об’єкт оцінки № 1: приміщення дизельної площею 22,1 м2. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. Соборна, 45. Ба-
лансоутримувач: Управління державної казначейської служби України в Ємільчин-

ському районі Житомирської області (Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. Со-
борна, 45). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 
30.09.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт 
з оцінки – ФОП Соколовський А. Й.

� Об’єкт оцінки № 2: нежитлове приміщення площею 10,1 м2 на 1-му по-
версі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Олевськ, 
вул. Володимирська, 5. Балансоутримувач: Управління державної казначейської 
служби України в Олевському районі Житомирської області (Житомирська обл., 
м. Олевськ, вул. Володимирська, 5). Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди. Дата оцінки: 30.09.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській 
області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Айеспі Енерджі».

� Об’єкт оцінки № 3: нежитлове приміщення площею 11,0 м2 на 1-му по-
версі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Олевськ, 
вул. Володимирська, 5. Балансоутримувач: Управління державної казначейської 
служби України в Олевському районі Житомирської області (Житомирська обл., 
м. Олевськ, вул. Володимирська, 5). Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди. Дата оцінки: 31.08.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській 
області; платник робіт з оцінки – ФОП Кушнерчук С. А.

� Об’єкт оцінки № 4: гідротехнічна споруда ставка площею 14,7 га (шах-
тний водоскид з шандорними заставками тП 200*200 та земляна гребля 
довжиною по гребені 300,0 м, шириною 10,0 м та висотою 8,0 м). Місце-
знаходження об’єкта оцінки: на меліоративному каналі в басейні р. Случ загально-
державного значення в межах с. Веселка Веселківської сільської ради Любарського 
району Житомирської області. Балансоутримувач: Бердичівське міжрайонне управ-
ління водного господарства (Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Володарсько-
го, 151). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 
30.09.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт 
з оцінки – ФОП Рубанов О.В.

� Об’єкт оцінки № 5: гідротехнічні споруди нагульного ставу «сокільча» 
площею 39,5 га. Місцезнаходження об’єкта оцінки: перебуває на річці Унава на 
території Сокільчанської сільської ради (у межах та за межами населеного пункту) 
Попільнянського району Житомирської області. Балансоутримувач: ДП «Укрриба» 
(м. Київ, вул. Тургенівська, 82а). Мета проведення незалежної оцінки: визначен-
ня ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди. Дата оцінки: 30.09.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській 
області; платник робіт з оцінки – ПСП «Сокільча».

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

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

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

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

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

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

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

київська область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

№ 
з/п Назва об’єктів Да

та
 

оц
ін

ки
Ви

д 
ва

рт
ос

ті

Платник Замовник

 Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлове приміщення площею 4,0 м2 за адресою: Київська 

обл, смт Ставище, вул. Радянська, 42, що перебуває на ба-
лансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта» 30

.0
9.

16

Ри
нк

ов
а Пат «Райффай-

зен Банк Аваль»
РВ ФДМУ 
по Київській 
області

2 Нежитлові приміщення № 1.4.29, № 1.4.50, № 1.4.68, 
№ 1.4.69, № 1.4.100 площею 251,9 м2 на 1-му поверсі паса-
жирського термінала «D» та частина нежитлового приміщення 
№ 4.2.59 площею 69,7 м2 на 4-му поверсі пасажирського 
термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП 
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на 
балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

30
.0

9.
16

Сп
ец

іа
ль

на

ПрАТ «Авіа-
компанія «Між-
народні Авіалінії 
України»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

3 Окремо визначене майно, в тому числі рухомого та нерухо-
мого майна залізничної колії, згідно з переліком (будівлі та 
споруди – 33 од., тепловози – 5 од., напіввагони – 2 од., 
платформа залізнична – 1 од. дрезина – 1 од., обладнан-
ня – 15 од.), що обліковується на балансі ПАТ «Саливонків-
ський цукровий завод», за адресою: Київська обл., Василь-
ківський р-н, смт Гребінки, вул. Білоцерківська, 1 

30
.0

9.
16

ри
нк

ов
а

ПАТ «Саливон-
ківський цукро-
вий завод»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

4 Нежитлове приміщення № 2.2.20 площею 77,30 м2 та нежитло-
ве приміщення № 2.2.22 площею 21,9 м2 на 2-му поверсі паса-
жирського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Борис-
піль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають 
на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

30
.0

9.
16

Сп
ец

іа
ль

на

Представни-
цтво «Ел Ал 
Ізраел Ерлайнз 
Лімітед»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

5 Нежитлове приміщення № 4.2.62 загальною площею 7,7 м2 
та нежитлове приміщення № 4.2.63 загальною площею 
8,0 м2 на 4-му поверсі пасажирського термінала «D» 
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Між-
народний аеропорт «Бориспіль»

30
.0

9.
16

Сп
ец

іа
ль

на

Представни-
цтво «Ел Ал 
Ізраел Ерлайнз 
Лімітед»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

6 Металевий кіоск площею 10,5 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, 
що перебуває на балансі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Ско-
вороди»

30
.0

9.
16

Ри
нк

ов
а

ФОП Швиденко 
Н. І.

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

7 Нежитлове приміщення площею 6,1 м2 за адресою: Київ-
ська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлин-
ського, 30, що перебуває на балансі ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди»

30
.0

9.
16

Ри
нк

ов
а

ФОП Швиденко 
Н. І.

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

8 Нежитлове приміщення площею 218,4 м2 за адресою: Київ-
ська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 63, що пере-
буває на балансі Управління ДКС у Бориспільському районі 30

.0
9.

16

Ри
нк

ов
а Бориспільська 

міська рада
РВ ФДМУ 
по Київській 
області

№ 
з/п Назва об’єктів Да

та
 

оц
ін

ки
Ви

д 
ва

рт
ос

ті

Платник Замовник

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
9 Частина приміщення площею 150,0 м2 у будівлі «Гараж на 

10 легкових автомобілів»; частина приміщення площею 
77,0 м2 будівлі «Гараж на 10 легкових автомобілів»; частина 
приміщення площею 58,0 м2 в будівлі «Майстерня цегляна» 
за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Сухолуч-
чя, вул. Леніна, 2, що перебувають на балансі Дніпровсько-
Тетерівського державного лісомисливського господарства 

30
.0

9.
16

Ри
нк

ов
а

Громадська 
організація 
«Товариство 
мисливців та ри-
балок «КЕДР»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

10 Приміщення загальною площею 1 386,9 м2, а саме: час-
тина конференц-комплексу ЦППК з харчоблоком площею 
133,8 м2 на 1-му поверсі; частина конференц-комплексу 
ЦППК з харчоблоком площею 396,5 м2 на 2-му поверсі; 
частина конференц-комплексу ЦППК з харчоблоком пло-
щею 276,2 м2 на 3-му поверсі; частина юридичного кор-
пусу площею 130,9 м2 на 1-му поверсі; частина учбового 
корпусу факультету податкової міліції площею 55,1 м2 на 
3-му поверсі; частина головного учбового корпусу площею 
259,9 м2; частина надбудови 2-х 5-поверхових навчальних 
корпусів площею 134,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Ір-
пінь, вул. Університетська, 31, що перебувають на балансі 
Університету фіскальної служби України 

30
.0

9.
16

Ри
нк

ов
а

ТОВ «Монте 
Крісто»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

11 Частина твердого покриття (майданчик для засобів перон-
ної механізації інв. № 47573) площею 60,0 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

30
.0

9.
16

Ри
нк

ов
а

ТОВ «Українська 
хендлінгова 
компанія»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

12 Нежитлове приміщення адміністративної будівлі площею 
30,5 м2, а саме: нежитлове приміщення площею 13,4 м2; 
нежитлове приміщення площею 9,0 м2; нежитлове при-
міщення площею 8,1 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 «НДІПРО-
ЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»

30
.0
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ФОП Хруслова 
Наталія Васи-
лівна

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

13 Нежитлові приміщення на 1-му поверсі площею 24,6 м2 
та нежитлове приміщення на 2-му поверсі площею 9,3 м2 
їдальні РСП «Київцентраеро» Украероруху; частина не-
житлового приміщення площею 4,0 м2 в навчально-
сертифікаційному центрі Украероруху; нежитлові примі-
щення площею 38,2 м2 на 1-му поверсі будівлі Державного 
підприємства обслуговування повітряного руху України в 
аеропорту «Бориспіль»; приміщення № 154 площею 4,2 м2 
в медико-санітарній частині РСП «Київцентраеро» Украе-
роруху, що перебувають на балансі РСП «Київцентраеро» 
Украероруху, за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, 
аеропорт та приміщення № 86 площею 31,6 м2 на 2-му по-
версі бізнес-центру вантажного термінала (інв. № 47565) 
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП МА 
«Бориспіль»

30
.0
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ФОП Роба Ан-
дрій Сергійович

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення ФДМУ по 
Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про кон-
курсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду дер-
жавного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення), складається з:

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

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

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

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

конкурс відбудеться 13.10.2016 об 11.00 за адресою: м. київ, вул. с. Пет-
люри, 15, рв фдму по київській області, телефон для довідок 200-25-36.

кіровоградська область
IнформацIя 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення котельні площею 82,0 м2 

за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Діброви, 77/95, що пере-
буває на балансі військової частини 2269 Національної гвардії України. Наймену-
вання балансоутримувача: військова частина 2269 Національної гвардії України. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Ді-
брови, 77/95. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 
33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кіль-
кість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно 
з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій: дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які 
містять державну таємницю: дані відсутні. Дата оцінки (дата на яку проводиться 
оцінка майна): 30.09.2016. Площа земельної ділянки: 82,0 м2. Місце розташування 
земельної ділянки: м. Олександрія, вул. Діброви, 77/95. Замовник робіт з оцінки – 
РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник 
робіт з оцінки: інформація відсутня.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення холу площею 1,0 м2 на 
першому поверсі будівлі поліклініки за адресою: Кіровоградська обл., м. Кро-
пивницький (Кіровоград), вул. Волкова, 3, що перебуває на балансі державної уста-
нови «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по 
Кіровоградській області». Найменування балансоутримувача: Державна установа 
«Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Кі-
ровоградській області». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., 
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Волкова, 3. Мета проведення незалежної оцін-
ки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. 
Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника кон-

РВ ФДМУ по Миколаївській області, код 20917284, банк одержувача: ДКСУ м. 
Київ, МФО 820172.

Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви та ко-
шти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 
№ 37184003000049, одержувач – РВ ФДМУ по Миколаївській області, код 20917284, 
банк одержувача: ГУДКСУ у Миколаївській області, МФО 826013.

аукціон в електронній формі буде проведено 28.10.2016 миколаївською 
філією товарної біржі «катеринославська» (https://torgi.tbe.com.ua). Час 
початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення 
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 24.10.2016 включно.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку прове-

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

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайт товарної біржі «Катеринославська» 

https://torgi.tbe.com.ua цілодобово. Протягом двох календарних днів з дати ре-
єстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Миколаївської 
філії товарної біржі «Катеринославська» (54001, м. Миколаїв, вул. Садова, 3в) 
оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином за-
свідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання 
цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо об’єктів державної 
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 №772 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (у ре-
дакції наказу ФДМУ від 02.04.2012 № 437).

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування у 
супроводі представників РВ ФДМУ по Миколаївській області.

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Миколаївській філії то-
варної біржі «Катеринославська» за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 3в, тел.: 
(0512) 36-82-76, (0562) 36-65-55, та в РВ ФДМУ по Миколаївській області за адре-
сою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 22, 23, тел. (0512) 47-04-11.

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

проДаж об’єктів групи ж

Перелік  
об’єктів державної власності групи ж, що підлягають приватизації 

шляхом продажу на аукціоні за методом зниження ціни 
(затверджений наказом ФДМУ від 13.09.2016 № 1710)

донецька область
Лазня-сауна з прибудовою, що перебувала на балансі КСП «Зірка» (ліквідо-

вано ухвалою господарського суду Донецької області від 10.04.2007 № 12/58Б), 
за адресою: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Зелена, 33.

Продовження таблиці
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курсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні 
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних ін-
вестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом тис. грн: дані уточнюються. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцін-
ки (дата на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016. Площа земельної ділянки: 
дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кі-
ровоград), вул. Волкова, 3. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській 
області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Сагун 
Андрій Петрович (тел. (066) 824-75-90 та (066)517-63-53).

�  3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 
46,1 м2 на першому поверсі будівлі поліклініки за адресою: Кіровоградська обл., 
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Волкова, 3, що перебувають на балансі дер-
жавної установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ 
України по Кіровоградській області». Найменування балансоутримувача: Державна 
установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України 
по Кіровоградській області». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., 
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Волкова, 3. Мета проведення незалежної оцін-
ки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. 
Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника кон-
курсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні 
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних ін-
вестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом тис. грн: дані уточнюються. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки 
(дата на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016. Площа земельної ділянки: дані 
уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кірово-
град), вул. Волкова, 3. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській об-
ласті (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ТОВ «Медилен» 
(тел. (066) 205-32-60 та (0522) 37-88-51 Кузнецова Наталія Леонидівна).

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

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

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

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

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

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті має містити про-
позиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 
робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів шляхом поштового відправлення 
на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімн. 801 РВ 
ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до 
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 7 жовтня 2016 р. о 8.30 у рв фдму по кіровоград-

ській області 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’єкта приватизації державної власності
� Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – нежит-

лова будівля, літ. а-3, загальною площею 1 080,40 м2. Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: Відділ Держгеокадастру у м. Червонограді Львівської 
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, просп. 
Шевченка, 3б. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації 
об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.
ua. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його при-
ватизації шляхом продажу на аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 30.09.2016. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.

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).

Відповідно до листа ФДМУ № 10-36-11307 від 15.06.2016 рекомендована мак-
симальна ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною 
комісією під час обрання переможця, – 1 849,90 грн.

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

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

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.

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: частина даху п’ятиповерхової будівлі гуртожитку 
загальною площею 54,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., 
м. Стрий, вул. Львівська, 141. Балансоутримувач: Вище професійне училище № 35 
м. Стрия. 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: Львівська 
обл., м. Стрий, вул. Львівська, 141. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 30.09.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення № 96 коридору на другому 
поверсі чотириповерхової будівлі (літ. а4) учбового корпусу загальною пло-
щею 3,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Вороного, 6. Балансо-
утримувач: Львівський державний коледж легкої промисловості. 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 пропорційний площі (частині пло-
щі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Вороного, 6. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016 (орієнтовно). Платник 
робіт з оцінки – ФОП Ситник Володимир Юрійович.

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, – 1 725,40 
грн для нежитлових приміщень, дахів та їх частин.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 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 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 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.

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: вбудовані нежитлові приміщення котельні загаль-
ною площею 189,02 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Золочів-
ський р-н, с. Червоне, вул. Львівська, 17а. Балансоутримувач: Державний професійно-
технічний навчальний заклад «Червоненське вище професійне училище». Мета прове-
дення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати 
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Міс-
це розташування земельної ділянки: Львівська обл., Золочівський р-н, с. Червоне, 
вул. Львівська, 17а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Еко-Теплобуд-Інвест».

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина бетонної площадки блоку ремонтно-
складського господарства загальною площею 1 200,0 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Новий Яр. Балансоутримувач: ДП 
«Новояворівське державне гірничо-хімічне підприємство «Сірка». 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 пропорційний площі (частині пло-
щі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Яворівський р-н, 
с. Новий Яр. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016 (орі-
єнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Укррембудшлях».

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 6, 7, 7а загальною 
площею 14,2 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Коновальця, 7/1. Балансоутримувач: ЛД 
УДППЗ «Укрпошта». 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 пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуван-
ням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної 
ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Коновальця, 7/1. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – 
ФОП Попович Василь Якович.

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина бічного фасаду студентської бібліотеки 
загальною площею 18,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Ми-
трополита Андрея, 3. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведен-
ня 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 пропорційний площі (частині площі) 
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової те-
риторії. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 
3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – Дочірнє підприємство «Перехід Аутдор».

� 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому 
поверсі головного учбового корпусу загальною площею 2,0 м2. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Університетська, 1. Балансоутримувач: ЛНУ ім. 
І. Франка. 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 за-
мовника 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. Уні-
верситетська, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Державний ощадний банк України».

� 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на цокольному 
поверсі головного учбового корпусу загальною площею 24,5 м2. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Університетська, 1. Балансоутримувач: ЛНУ ім. 
І. Франка. 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 за-
мовника 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. Уні-
верситетська, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Державний ощадний банк України».

� 7. Назва об’єкта оцінки: частина актового залу на першому поверсі бу-
дівлі загальною площею 130,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, 
вул. Генерала Чупринки, 71. Балансоутримувач: ДП «Містопроект». Мета проведен-
ня 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 пропорційний площі (частині пло-
щі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 
71. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ГО «Клуб спортивного танцю «Браво».

� 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 
11,8 м2 в будівлі «єдиного офісу» (в’їзд) міжнародного пункту пропуску для 
автомобільного сполучення «рава-руська». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Рата, вул. Гребінського, 28. Балансоутриму-
вач: Державна фіскальна служба України та перебуває в оперативному управлінні 
(користуванні) Львівської митниці ДФС. Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди дер-
жавного 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 роз-
ташування земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Рата, вул. Гре-
бінського, 28. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «PST Україна».

� 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху загаль-
ною площею 139,9 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 61. Балансоутримувач: ДВНЗ «Університет 
банківської справи». 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 пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуван-
ням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної 
ділянки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 61. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 30.09.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Державний 
експортно-імпортний банк України».

� 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 19 площею 20,2 м2 
на першому поверсі будівлі адміністративно-побутового корпусу літ. «с-3». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Малехів, 
вул. Київська, 18. Балансоутримувач: ДП МОУ «Західвійськбуд». 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 пропорційний площі (частині пло-
щі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, 
с. Малехів, вул. Київська, 18. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.09.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПМП «Вітас».

� 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною 
площею 41,9 м2 на першому поверсі 2-4-поверхової будівлі (кімн. 69-71). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач: 
ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем». 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру 
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника 
конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі 
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки 
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Ви-
нниченка, 30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орі-
єнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Маєвська Лілія Михайлівна.

� 12. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщен-
ня майстерні загальною площею 350,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Львівська обл., смт Івано-Франкове, вул. Яворівська, 29. Балансоутримувач: ДП 
«Львівський військовий лісокомбінат». Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного 
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір 

земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди 
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування 
земельної ділянки: Львівська обл., смт Івано-Франкове, вул. Яворівська, 29. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016 (орієнтовно). Платник 
робіт з оцінки – ГО «Місто майстрів Янів».

� 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 
8,9 м2 в будівлі (а2, а-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Данила 
Апостола, 11. Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр МВС у Львівській 
області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса 
замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорцій-
ний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, 
вул. Данила Апостола, 11. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.09.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «ВікСор».

� 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 4, 3, 10, 
8, 7, 4, 3, 2) загальною площею 132,7 м2 на першому поверсі будівлі. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Трускавець, пл. В. Чорновола, 
2. Балансоутримувач: ДФС України (в оперативному управлінні Дрогобицької 
об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Львівській 
області). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса 
замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорцій-
ний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська 
обл., м. Трускавець, пл. В. Чорновола, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 30.09.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ВК Трускавецької 
міської ради Львівської області.

� 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 106 загальною 
площею 16,2 м2 на другому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Львів, вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач: ДП МОУ «Центральний проектний 
інститут». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса 
замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорцій-
ний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, 
вул. І. Франка, 61. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ДП «Укрдержбудекспертиза».

� 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху № 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41 (66,1 м2) та нежитлові приміщення у підвалі № XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX (127,8 м2) загальною площею 193,9 м2. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач: ДП «Львівський 
проектний інститут». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для розрахунку розміру орендної плати для укладення 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. І. Франка, 61. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.09.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Лідуховер Ірина Іванівна.

� 17. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 
4,0 м2 на першому поверсі у будівлі під літ. «б-3» – новий аеровокзал. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: 
ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького». Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ 
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016 (орієнтовно). Платник робіт з 
оцінки – ТзОВ «Талісман Тревел».

� 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення складу матеріального 
загальною площею 282,0 м2 на першому поверсі. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 77. Балансоутримувач: ДП 
«Підприємство Дрогобицької виправної колонії управління Державної пенітенці-
арної служби України у Львівській області (№ 40)». Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укла-
дення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орен-
ди 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: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 
77. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ФОП Бейзик Віталій Романович .

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, – 1 725,40 
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 чинного сер-
тифіката 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 (нерухомо-
го майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

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

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. січо-
вих 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.

миколаївська область
інформація 

рв фдму по миколаївській області про оголошення конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки 

державного майна – об’єкта приватизації групи а
� Найменування об’єкта: об’єкт приватизації – нежитлові вбудовані при-

міщення загальною площею 118,4 м2 (літ. а-1), що перебувають на балансі 
Головного управління статистики у Миколаївській області, за адресою: 55207, Ми-
колаївська обл., м. Первомайськ, вул. Богопільська (Червонофлотська), 76. Мета про-
ведення оцінки – визначення початкової ціни об’єкта приватизації з метою продажу 
на аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до організаційно-докумен-
тального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області 
конкурсну документацію 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 робіт 
(у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо прак-
тичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо 
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (додаток 2 
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 підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за вста-

новленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів про наявність в 
оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково 
залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, 
виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяль-
ності; письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на 
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається пре-
тендентом (у разі необхідності); інформація про претендента за встановленою 
формою (додаток 4 до Положення).

Інформація про претендента складається відповідно до додатка 4 до Положен-
ня та містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт 
з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підпри-
ємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в 
Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у тру-
дових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з 
оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство 
у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).

конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікуван-
ня цієї інформації за адресою: м. миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх 
конференц-зал регіонального відділення.

Конкурсна документація подається до сектору організаційно-документального 
та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чоти-
ри робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адре-
сою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон робочої групи  
(0512) 47-04-11.
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інформація 
рв фдму по миколаївській області про оголошення конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної  
оцінки державного майна – об’єкта незавершеного будівництва,  

який повернуто у державну власність за рішенням суду
� Найменування об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – піонер-

ський табір за адресою: Миколаївська обл., Березанський р-н, с. Рибаківка (балан-
соутримувач відсутній). Відомості про об’єкт: 3 спальних корпуси; медичний корпус; 
клуб-їдальня; котельня; овочесховище; 2 гаражі; майстерня; складські приміщення; 
радіовузол. Всі будівлі виконані на блочному фундаменті, з силікатної цегли. Сту-
пень будівельної готовності – 77 %. Мета проведення оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта приватизації, повернутого у державну власність за рішенням суду, 
та визначення збитків, що заподіяні об’єкту приватизації під час володіння ним по-
купцем. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до організаційно-
документального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській 
області конкурсну документацію 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 робіт 
(у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо прак-
тичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо 
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (додаток 2 
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 підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за вста-

новленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів про наявність в 
оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково 
залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, 
виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяль-
ності; письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на 
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається пре-
тендентом (у разі необхідності); інформація про претендента за встановленою 
формою (додаток 4 до Положення).

Інформація про претендента складається відповідно до додатка 4 до Положен-
ня та містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт 
з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підпри-
ємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в 
Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у тру-
дових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з 
оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство 
у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).

конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікуван-
ня цієї інформації за адресою: м. миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх 
конференц-зал регіонального відділення.

Конкурсна документація подається до сектору організаційно-документального 
та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири 
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 
м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон робочої групи (0512) 
47-04-11.

одеська область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів державної  
власності – об’єктів приватизації

� 1. Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс державне підпри-
ємство «Чорноморський яхт-клуб». Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Державне підприємство «Чорноморський яхт-клуб». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, пляж «Отрада», траверси 7-9. Мета проведення оцінки: 
приватизація шляхом продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за 
принципом аукціону. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-36, факс замов-
ника конкурсу (048) 731-50-28, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, 
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: Код КВЕД 
52.29 інша допоміжна діяльність у сфері транспорту. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окре-
мо за групами) – 3 група – 6 об’єкт; 4 група – 19 об’єктів; 12 група – 9 об’єктів; 1 
об’єкт незавершеного будівництва. Балансова (залишкова) вартість об’єкта (осно-
вні засоби) станом на 30.06.2016 – 1 341,00 тис. грн. Кількість земельних ділянок 
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, 
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ді-
лянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення 
земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять держав-
ну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області 
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення магазину (літ. а) загаль-
ною площею 252,0 м2, що орендуються СПД «Присяжний С. А.». Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: балансоутримувач ВАТ «Котовський цукро-
вий завод» припинений 17.07.2014. Дійсний балансоутримувач – орендар СПД 
«Присяжний С.А.». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Котовськ, 
вул. Бочковича, 92а. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на 
аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефон замовника конкурсу (048) 
728-72-62, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28, електронна адреса за-
мовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс 
якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінан-
сові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова 
вартість об’єкта (основні засоби) – 4 644,48 грн станом на 31.12.2015. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 
Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. 
Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про 
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 30.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення другого поверху п’яти-
поверхового будинку загальною площею 88,7 м2. Найменування балансоу-
тримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України 
в Арцизькому районі Одеської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 68400, 
Одеська обл., м. Арциз, вул. Добровольського, 3а, офіс № 39. Мета проведення 
оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження 
ціни. Телефони замовника конкурсу: (048) 728-72-62, (048) 731-50-28. Електро-
нна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності 
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий 
комплекс якого оцінюються: 84.11 Державне управління загального характеру. 
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвести-
ції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами): –. Балансова вартість об’єкта (основні засоби): 9 869,61 грн станом 
на 31.01.2016. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів 
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, па-
кетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошо-
ва оцінка земельної(их): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області 
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

� 4. Назва об’єкта оцінки: їдальня. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: ПАТ «Ізмаїльський завод таропакувальних виробів «Дунай – Пак». Місцез-
находження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, Аеродромне шосе, 2б. Мета 
проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом 
зниження ціни. Телефони замовника конкурсу: (048) 728-72-62, (048) 731-50-28. 
Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: 28.75.0 Виробництво інших металевих ви-
робів; 20.40.0 Виробництво дерев’яної тари. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвести-
цій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за 
групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних за-
собів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (зазначається окремо за групами). Балансова вартість об’єкта (основні 
засоби): 15 219,00 грн станом на 31.01.2016. Кількість земельних ділянок (зазна-
чається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних 
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 30.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

�  5. Назва об’єкта оцінки: медпункт. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: ПАТ «Завод «Тіра». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська 
обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 32. Мета проведення оцінки: 
приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Теле-
фон замовника конкурсу (048) 728-72-62, (048) 731-50-28. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого 
оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, осно-
вні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 13. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 

за групами): –. Балансова вартість об’єктів (основні засоби): медпункт – 25 123,28 
грн, обладнання медпункту – 0,0 грн станом на 31.12.2015. Кількість земельних діля-
нок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, 
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) 
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове при-
значення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. 
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відо-
мості про які містять державну таємницю: –. ні Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 30.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ 
по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

� 6. Назва об’єкта оцінки: побутовий комплекс. Найменування балансоу-
тримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Одеснафтопродукт». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: 68800, Одеська обл., м. Рені, вул. 28 Червня, 282а. Мета проведення оцінки: 
приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Теле-
фон замовника конкурсу (048) 728-72-62, (048) 731-50-28. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого 
оцінюються: 63.11.0 Транспортне оброблення вантажів; 51.51.0 Оптова торгівля па-
ливом; 50.50.0 Роздрібна торгівля пальним. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвести-
цій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за 
групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних за-
собів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Балансова вартість об’єкта (осно-
вні засоби) 27 689,20 грн станом на 31.01.2016. Кількість земельних ділянок (зазна-
чається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних 
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок) – . Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 30.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

� 7. Назва об’єкта оцінки: будівля колишньої пошти загальною площею 
58,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Котовський цу-
кровий завод» (припинено 17.07.2014). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська 
обл., м. Котовськ, вул. Бочковича, 99. Мета проведення оцінки приватизація шля-
хом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефон замовника 
конкурсу (048) 728-72-62, (048) 731-50-28. Електронна адреса замовника кон-
курсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оці-
нюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається 
окремо за групами): –. Балансова вартість об’єкта (основні засоби): 5 360,00 грн 
станом на 30.11.2010. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, 
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошо-
ва оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які міс-
тять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській 
області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

� 8. Назва об’єкта оцінки: будівлі та споруди колишньої лазні у складі 
нежитлової будівлі площею 171,3 м2 (літ. а); нежитлової будівлі площею 
169,2 м2 (літ. а1) та котельні площею 73,1 м2 (літ. б). Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Одеська обл., Саратський р-н, с. Розівка, вул. Радянська, 3. Мета проведення 
оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження 
ціни. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, (048) 731-50-28. Електронна 
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності 
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий 
комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні 
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 3. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (за-
значається окремо за групами): –. Балансова вартість об’єкта (основні засоби): 
255 129,00 грн станом на 31.08.2015. Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-
вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 30.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

� 9. Назва об’єкта оцінки: будівля зерноскладу № 2 загальною площею 
984,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки ПрАТ «Любашів-
ський елеватор». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., смт Любашівка, 
вул. Спортивна, 2б. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукці-
оні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, 
(048) 731-50-28. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види 
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або 
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окре-
мо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Балансова вартість об’єкта (основні 
засоби): 0,0 грн станом на 31.08.2015. Кількість земельних ділянок (зазначається 
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-
вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 30.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

� 10. Назва об’єкта оцінки: адміністративна будівля загальною площею 
77,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління 
статистики в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., 
м. Березівка, вул. Ворошилова, 5. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом 
продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефон замовника кон-
курсу (048) 728-72-62, (048) 731-50-28. Електронна адреса замовника конкурсу: 
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господа-
рювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 
Код КВЕД 84.11 Державне управління загального характеру. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазна-
чаються окремо за групами): 1 об’єкт основних засобів. Балансова вартість об’єкта 
(основні засоби) станом на 01.01.2016 – 8 011,65 грн. Кількість земельних ділянок 
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, 
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ді-
лянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення 
земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.16. Інфор-
мація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012, 
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

� 11. Назва об’єкта оцінки: будівля магазину загальною площею 54,0 м2.  
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Імені Котовського» (при-
пинено 04.09.2006). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Роздільнян-
ський р-н, с. Степанівка, вул. Анісімова. Мета проведення оцінки: приватизація 
шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефон замов-
ника конкурсу (048) 728-72-62, (048) 731-50-28. Електронна адреса замовника 
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оці-
нюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається 
окремо за групами): –. Балансова вартість об’єкта (основні засоби): 1 417,67 грн 
станом на 01.09.1995. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, 
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошо-
ва оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які міс-
тять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській 
області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).

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 в 
нематеріальної формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості)».

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

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового 
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосе-
редньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи 

(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 05.10.2016. 
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на 
участь у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

конкурс відбудеться 11.10.2016 о 15.00 у рв фдму по одеській області 
(65012, м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, кімн. 503). телефон для до-
відок (048) 731-50-39.

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.16 № 10-36-11307 (вх. РВ від 23.06.16 
№ 01103886) «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з оцінки 
майна у першому кварталі 2016 року»: «за результатами аналізу звітності, отри-
маної від регіональних відділень, Фонд інформує про середні значення ціни послуг 
з оцінки майна, що склалася у першому кварталі 2016 року за групами об’єктів: 
об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є од-
ним 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 – 10 580,0 грн.».

терноПільська область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів
� 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення котельні площею 94,1 м2, що пе-

ребуває на балансі Бучацького міжрайонного управління водного господарства. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Галицька, 178, м. Бучач, Бучацький р-н, Терно-
пільська область. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для 
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу 
(0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ прива-
тизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна 
(0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса 
замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «Білявинці». 
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.08.2016: 67 900,00 грн. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлових приміщень (поз. 1-3, 1-4, 1-5, 
1-6, 1-7, 1-8, 1-9) загальною площею 87,3 м2 адміністративно-господарської 
будівлі, що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Підволочиський 
професійний будівельний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Д. Галицького, 
102, смт Підволочиськ, Тернопільська область. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження дого-
вору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних 
відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами 
держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу 
(0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. За-
мовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: 
Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків 
на виробництві та професійних захворювань України в Підволочиському районі. Ба-
лансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.09.2016: 0,0 грн. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху відділу 
статистики у бучацькому районі загальною площею 105,4 м2, що перебува-
ють на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області. Місцез-
находження об’єкта оцінки: вул. Генерала Шухевича, 22, м. Бучач, Тернопільська 
область. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розра-
хунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ 
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного 
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електро-
нна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: 
РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком». 
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.07.2016: 60 659,00 грн. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

� 4. Назва об’єкта оцінки: частини даху площею 59,2 м2 адміністративної 
будівлі, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тер-
нопільської обласної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. 
Князя Острозького, 14, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору орен-
ди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин 
(0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави 
та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 
52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник 
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Київ-
стар». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.08.2016: 165 567,47 
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

� 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на другому поверсі  
адміністративного корпусу літ. «а» загальною площею 23,51 м2, що перебуває 
на балансі Державного підприємства «Зарубинський спиртзавод». Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: с. Зарубинці, Збаразький р-н, Тернопільська область. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної 
плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 
52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, 
управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 
25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком». Балансова за-
лишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.08.2016: 15 548,00 грн. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

� 6. Назва об’єкта оцінки: частина зовнішньої поверхні залізобетонного 
стовпа вежі антенного зв’язку для розміщення антенно-фідерних пристроїв 
на висоті 24,0 м від поверхні землі площею 15,6 м2 та частина поверхні за-
лізобетонного стовпа вежі антенного зв’язку, до якої прикріплені сходинки, 
площею 7,5 м2 для спільного користування, що перебуває на балансі Управ-
ління агропромислового розвитку Лановецької районної державної адміністрації. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 20, м. Ланівці, Лановецький 
р-н, Тернопільська область. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартос-
ті майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин 
(0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави 
та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 
52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник 
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ 
«МТС Україна». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2016: 
0,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.

� 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення поз. 4-4 площею 20,0 м2 
та доля площ спільного користування – 6,2 м2, разом 26,2 м2 на 4-му повер-
сі лабораторного корпусу, що перебуває на балансі Тернопільського обласного 
управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. За Рудкою, 35, 
м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для 
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника кон-
курсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ 
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного 
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електро-
нна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: 
Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: 
Комунальне підприємство «Реєстратор прав» Настасівської сільської ради. Балан-
сова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2016: 4 325,00 грн. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

�  8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 
160,2 м2 адмінбудинку, що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Тер-
нопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Галицька, 35, м. Бучач, 
Тернопільська область. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості май-
на для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-
36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки 
державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. 
Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцін-
ки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Кошик Йосиф 
Михайлович. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.07.2014: 
3 894,75 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

� 9. Назва об’єкта оцінки: приміщення будівлі поліклініки площею 12,2 м2 
та доля площ спільного користування площею 7,6 м2 на першому поверсі 
адміністративного триповерхового будинку поліклініки мвс з вбудованим 
спортивним комплексом, що перебуває на балансі Управління Служби безпеки 
України в Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. У. Самчука, 
1, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для 
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу 
(0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ прива-
тизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна 
(0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса 
замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Управління Служ-
би безпеки України в Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Тригубець Тетяна 
Валентинівна. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.07.2016: 
15,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

� 10. Назва об’єкта оцінки: приміщення складу під літ. в площею 202,5 м2, 
що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль. Мета про-
ведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної 
плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, 
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління 
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. 
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника кон-
курсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській 
області. Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Техномол». Балансова залишкова вартість 
об’єкта оцінки станом на 01.01.2016: 48 294,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться 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.

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Зако-
ну України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності 
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Продовження таблиці

в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна 
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1. «Оцінка 
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних діля-
нок та майнових прав на них».

Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну до-
кументацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті 
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», за-
значити назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта 
оціночної діяльності, який подає заяву, яка складається з:

1) заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за вста-
новленою формою; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 
розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до 
Положення); письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претен-
дентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
завірені їх особистими підписами та печаткою претендента;

2) документи щодо практичного досвіду претендента та оцінювачів з виконання 
робіт з оцінки та інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна 
(додаток 2 до Положення). Подібними об’єктами до об’єктів оцінки 1.1, 1.10 є: не-
рухоме майно – приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-складської 
та складської нерухомості, до об’єктів оцінки 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 є: нерухоме 
майно – офісної, торговельно-офісної та торговельної нерухомості, до об’єктів 
оцінки 1.4, 1.6 є: нерухоме майно – інженерні споруди та конструктивні частини 
будівель, що призначені для розміщення антенно-фідерних пристроїв та телеко-
мунікаційного обладнання;

3) конкурсна пропозиція претендента, яка подається в запечатаному окремому 
конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт не повинен переви-
щувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен 
обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, 
що сплачуються претендентом згідно із законодавством. До розгляду приймати-
муться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг з оцінки майна, яких не 
перевищує 1 725,40 грн.

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

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

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

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

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

хмельницька область
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів державної власності
� Назва об’єкта оцінки № 1: частина приміщення площею 10,0 м2 на 

першому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Управління 
ДКСУ в Ярмолинецькому районі Хмельницької області. Місцезнаходження об’єкта: 
Хмельницька обл., смт Ярмолинці, вул. Шевченка, 6. Мета проведення неза-
лежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса 
замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Розмір земельної 
ділянки – 1 782,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: Хмельницька обл., 
смт Ярмолинці, вул. Шевченка, 6. Цільове призначення земельної ділянки – землі 
громадського призначення. Правовий режим земельної ділянки – право постій-
ного користування. Нормативна грошова оцінка – 191 656,37 грн. Дата оцінки – 
31.08.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з 
оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ПАТ 
КБ «ПриватБанк». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: частини приміщень, 
приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім 
виробничо-складської).

�  Назва об’єкта оцінки № 2: нежитлова будівля загальною площею 
261,6 м2. Балансоутримувач – Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс». 
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Л. 
Українки, 37. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. 
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.09.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних 
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник 
робіт з оцінки – ФОП Присяжна Ольга Василівна. Подібними об’єктами до об’єкта 
оцінки є: будівлі та частини будівель. За рекомендацією ФДМУ максимальна ціна 
надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час 
обрання переможця конкурсу по оцінці об’єктів нерухомого майна, а саме: частини 
приміщення – 1 725,40 грн; окремо розташованої будівлі – 1849,90 грн.

� Назва об’єкта оцінки № 3: збитки, що призвели до завдання майнової 
шкоди державі і які виявлені при поверненні у державну власність об’єкта 
приватизації – «онб – корпус № 1 разом із огорожею, автомобільними 
дорогами та благоустроєм за адресою: м. Хмельницький, просп. Миру, 42». 
Балансоутримувач – ТОВ «Стіомі-Холдінг». Мета проведення незалежної оцінки – 
визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі. 
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.09.2016. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по 
Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій 
області. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: збитки, що призвели до завдан-
ня майнової шкоди державі.

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 6 жовтня 2016 року (включно) до 17.00.
конкурс відбудеться 12 жовтня 2016 року о 10.00 в 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
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для роз-

рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. 
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.

� 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі чотириповер-
хової адмінбудівлі площею 21,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інсти-
тут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Благо-
дійна організація «Русла-Україна-Центр». Дата оцінки: 30.09.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху п’ятиповерхової 
будівлі площею 3,97 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дер-
жавне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-
економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП «Боровенський 
Олександр Сергійович». Дата оцінки: 30.09.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення на пер-
шому поверсі адміністративної будівлі площею 56,0 м2. Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України 
у Кам’янському районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. 
Галі Кудрі, 10, м. Кам’янка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ДП «Черкаський 
науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Дата оцінки: 30.09.2016.

ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди державного майна. 
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.

� 1. Назва об’єкта оцінки: гараж площею 21,5 м2. Найменування балансо-
утримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України 
у Лисянському районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пл. 
Миру, 33, смт Лисянка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ГУ «Момот Олег 
Леонідович». 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:

заява про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток 3 
до Положення); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); інформація 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (дод.2 до Положення) разом із 
копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2 
п. 4 розділу 1 Положення); пропозиція щодо ціни виконання робіт, калькуляції ви-
трат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше 
8 календарних днів), запечатана 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 конвер-
та не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до Регіонального відділення 
ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. 
Email: dak_71@ spfu.gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбо-
ру суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву 
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Останній день подання заяв – 7 жовтня 2016 року до 16.00.
конкурс відбудеться 13 жовтня 2016 року о 10.00 в рв фдму по Чер-

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

Чернівецька область
інформація 

рв фдму по Чернівецькій області  
про об’єкти оцінки

� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будів-
лі кПП (літ. а) загальною площею 190,6 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України в оперативному управлінні 
(користуванні) Чернівецької митниці ДФС. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чер-
нівецька обл., Глибоцький р-н, с. Тереблече, вул. Головна, 2к. Мета проведення 
оцінки: передача в оренду. 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 єдиний майновий комплекс якого оці-
нюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір ста-
тутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Ба-
лансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій 
(зазначається окремо за групами): 40 236,09 грн станом на 31.08.2016. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. 
Розмір земельної ділянки, усього: 7,1942 га. Місце розташування земельної ді-
лянки: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Тереблече, вул. Головна, 2к. Цільове 
призначення земельної ділянки: для розташування міжнародного автомобільного 
пункту пропуску «Порубне». Правовий режим земельної ділянки: право постійного 
користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень третього поверху будівлі 
корпусу (літ. б) загальною площею 68,6 м2. Найменування балансоутримува-
ча об’єкта оцінки: Національний банк України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 1/ пл. Центральна, 3. Мета проведення оцінки: 
передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замов-
ника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: admin_77@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, 

необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти не-
завершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно 
з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу 
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами): 3 424 975,70 грн станом на 31.08.2016. Кількість земельних ділянок 
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, 
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ді-
лянки, усього: 0,2083 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, пл. 
Центральна, 3. Цільове призначення земельної ділянки: обслуговування будівель. 
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна 
грошова оцінка земельної ділянки: 2 674 697,00 грн. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.

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

Замовник робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступа-
тиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.

Платниками робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна ви-
ступатимуть: ФОП Кушнір Людмила Миколаївна та почесний консул Австрійської 
Республіки у місті Чернівці – Осадчук Сергій Дмитрович.

Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки вищезазначених об’єктів 
оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договорів 
про надання послуг з оцінки.

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

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

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

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

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є приміщення, частини будівель, зо-
крема офісні, торговельно-офісні, торговельна нерухомість та нерухомість під за-
клади громадського харчування.

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 конкурсів. 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.

конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації цієї  
інформації о 10.00 у рв фдму по Чернівецькій області за адресою: м. Чер-
нівці, вул. л. кобилиці, 21а. телефон для довідок (0372) 55-44-84.

Чернігівська область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: гаражі загальною площею 552,8 м2. Найменуван-

ня балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний 
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Чернігівський 
р-н, с. Деснянка. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Схід-ЛТД».

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 66,9 м2 будівлі 
складу а-1. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівська ди-
рекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. 1 
Травня, 179. Платник робіт з оцінки – ПП «Юніс Прес».

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 111,6 м2 бу-
дівлі магазину. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Шабали-
нівський спиртовий завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., 
Борзнянський р-н, с. Іванівка, вул. Заводська, 16а. Платник робіт з оцінки – ФОП 
Іванюк Р. М. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, 
м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Теле-
факс замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу: 
ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості 
для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016. 
Максимальна вартість послуг – 1 725,00 грн.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 

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

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

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

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

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

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

Продовження рубрики на стор. 7

оГоЛоШеннЯ Про нАмір ПереДАТИ ДерЖАВне мАЙно В оренДУ

 департамент орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а

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 незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання

1 Міністерство 
оборони України

35123573, Вінницька філія Концерну «Військторгсервіс», 
21009, м. Вінниця, вул. Ширшова, 16, тел. (0432) 27-14-30

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення ма-
газину на 1-му поверсі п’ятиповерхового будинку, А

33689922.14.АААААЕ232 23700, Вінницька обл., Гайсинський 
р-н, м. Гайсин, вул.1 Травня, 117

90,5 139 552,00 До 26.05.2018 Здійснення торгівлі не-
продовольчими товарами

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21100, м. вінниця, вул. гоголя, 10, тел.(0432) 67-52-17, факс 56-24-65, рв фдму по вінницькій об-
ласті. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його 
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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 незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Міністерство інфраструк-

тури України
22020055, Донецька дирекція УДППЗ «Укрпошта», 84122, Доне-
цька обл., м. Слов’янськ, вул. Свободи, 1 

Нежитлові вбудовані приміщення 
першого поверху будівлі зв’язку

21560045.500.АААЖЖА221 Донецька обл., м. Селидове, 
вул. Карла Маркса, 33

140,2 268 150,00
станом на 31.05.2016

1 рік Розміщення торговельного об’єкта 
з продажу непродовольчих товарів

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 один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 час-
тини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». За додатковою інформацією слід звертатися за тел.: (057) 704-17-36.

житомирська область
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по житомирській 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 без ПДВ, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Державна казначейська 

служба України
3144023126, Управління державної казначейської служби України у Ємільчинському 
районі Житомирської області, 11221, смт Ємільчине, вул. Леніна, 5, тел. 2-13-90 

Нежитлове приміщення на 
1-му поверсі будівлі (літ. А)

37442296.1.АААГБГ665 смт Ємільчине, 
вул. Соборна, 45 

19,1 28 268,00 2 роки 364 дні Надання послуг населенню 
(швейна майстерня)

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

інформАЦіЯ реГіонАЛЬнИХ ВіДДіЛенЬ фДмУ

київська область
інформація 

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

� Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: приміщення № 89 пло-
щею 24,9 м2 на 2-му поверсі бізнес-центру вантажного термінала (інв. 
№ 47565), що знаходиться за адресою: Київська обл, м. Бориспіль, Аеропорт.

Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно із звітом про оцінку майна на 31.05.2016 ста-

новить 1 080 446,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення офісного приміщення.
Орендна ставка: згідно з пунктом 9 додатка 2 до Методики розрахунку оренд-

ної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786 (із змінами), – 18 %.

стартова орендна плата без урахування Пдв становить 16 206,69 грн 
(базовий місяць розрахунку – травень 2016 року).

Строк оренди: 1 (один) рік.
конкурс буде проведено 12.10.2016 об 11.00 за адресою: 01032, 

м. київ, вул. симона Петлюри, 15, регіональне відділення фонду держав-
ного майна україни по київській області, реєстрація учасників проходити-
ме в кімн. 614.

Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання 

договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовнику 
оцінки (за наявності підтвердних документів).

5. Для забезпечення виконань зобов’язань зі сплати орендної плати перемо-
жець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання 
договору в розмірі, не меншому, ніж потрійна запропонована ним сума місячної 
орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвід-
ношенні, визначеному законодавством.

6. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
1) заява про участь у конкурсі;
2) пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених законодавством умов 

конкурсу та їх документальне підтвердження, крім розміру орендної плати, пропозиція 
стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;

3) інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса, телефон, e-mail);
4) відомості про претендента:
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представника 

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

для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу, та належним чи-
ном оформлену довіреність у випадку здійснення функцій представництва; 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.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті 
з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента. При цьому на конверті 
зазначаються назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання до-
кументів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється за адресою: 01032, м. Київ, 
вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613 щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до 
16.45), крім вихідних днів.

Кінцевий термін приймання РВ ФДМУ по Київській області пропозицій від пре-
тендентів – 07.10.2016 включно.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі 
орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.

одеська область
інформація  

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

Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на пра-
во укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується 
на балансі Державного підприємства «Іллічівський морський торговельний порт», 
орган управління – Міністерство інфраструктури України.

� Назва об’єкта оренди: адміністративно-побутова будівля (інв. № 4081, 
реєстровий № 1125672.2.раяиЮк0726) за адресою: Одеська обл., м. Чорно-
морськ, вул. Сухолиманська, 73 та будівля складу (інв. № 4083, реєстровий 
№ 1125672.2.раяиЮк0728) з рампою та навісом з прилеглим покриттям 
за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 72 загальною 
площею 26 003,50 м2. 

Місцезнаходження об’єкта оренди: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Су-
холиманська, 72, 73.

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 127 313 117,00 (сто двад-
цять сім мільйонів триста тринадцять тисяч сто сімнадцять грн 00 коп.) гривень 
(без ПДВ).

стартова орендна плата за базовий місяць (квітень 2016 р.) – 
1 670 347,89 (один мільйон шістсот сімдесят тисяч триста сорок сім грн 
89 коп.) гривень (без Пдв).

Основні умови конкурсу: 
Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання 

об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою.
Мета використання: розміщення вантажно-складського комплексу (розміщення 

офісів, складів та інше використання нерухомого майна).
Строк оренди – 15 (п’ятнадцять) років.
Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до Державного бюд-

жету України та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за 
звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій платіжних до-
кументів орендодавцю.

Належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призна-
ченням.

Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкоджен-
ню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки.

Страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту укладення договору 
оренди на суму не меншу, ніж його вартість за звітом про незалежну оцінку, на 
користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. 
Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди 
майно було застраховане.

Укладення з балансоутримувачем договору на утримання орендованого май-
на та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю 
протягом 15 робочих днів з дати укладення договору.

Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути 
об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому, ніж на момент 
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу та відшко-
дувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або 
часткової) об’єкта оренди з вини орендаря.

У разі припинення або розірвання договору оренди поліпшення майна, здій-
снені орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від майна, 
не завдаючи йому шкоди, є власністю орендаря, а поліпшення майна, здійснені 
орендарем за рахунок власних коштів як з дозволу, так і без дозволу орендодавця, 
які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, є державною 
власністю і компенсації не підлягають.

Заборона суборенди та приватизації.
Компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про незалежну 

оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначення стартової орендної плати, 
протягом 10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу. 

Переможець конкурсу зобов’язаний підписати договір оренди з орендодавцем 
протягом п’яти робочих днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від 
укладення договору оренди (протягом п’яти робочих днів) договір оренди уклада-
ється з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій по 
орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї остан-
ньої пропозиції орендної плати.

Здійснення орендарем протягом строку дії договору оренди інвестиції в 
об’єкт оренди на умовах невід’ємних поліпшень (створення складу одноразового 
зберігання зернового вантажу об’ємом щонайменше 30 тисяч тонн) без права на 
компенсацію з боку держави та/або балансоутримувача в сумі не менше ніж ек-
вівалент 12 млн дол. США.

Забезпечення орендарем перевантаження власного вантажу через причали 
Іллічівської філії ДП «АМПУ» починаючи з наступного року з дати укладення до-
говору оренди і до закінчення строку дії договору оренди в обсязі не менше ніж 
500 тис. тонн/рік.

Створення орендарем щонайменше 100 додаткових робочих місць на умо-
вах, що є не гіршими від тих, що закріплені в колективному договорі балансо-
утримувача.

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

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; 

відомості про претендента: пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім роз-
міру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом в день 
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

відомості про претендента для юридичної особи: документи, що посвідчують 
повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії уста-
новчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати 
претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній 
звітний період; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено 
справу про банкрутство, а саме: довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо 
яких порушено провадження у справі про банкрутство; 

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

Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в 
інформації про оголошення конкурсу, та чинному законодавству.

Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали 
претендентів подаються до регіонального відділення у конвертах з написом «На 
конкурс» з відбитком печатки претендента. 

Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування цієї 
інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 1113, 11-й поверх, 
щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях з 9.00 до 15.00.

Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про оренду і про-
позицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу) – не більше ніж 
за три робочих дні до дати проведення конкурсу, до 16.00.

Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи претен-
дентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший/
базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому за-
сіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних 
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку 
проведення конкурсу.

конкурс буде проведено на 21-й календарний день після опублікуван-
ня цієї інформації в газеті «відомості приватизації» о 10.00 у міністерстві 
інфраструктури україни за адресою: просп. Перемоги, 14, м. київ, 01135, 
15, кімн. 303.

Ознайомитись з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання. Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській області за 
тел. 731-40-59, 731-50-38.

м. київ
інформація 

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

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

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

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

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди: Міністерство освіти і на-
уки України.

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

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

урахування Пдв 4 231,93 грн; мета використання: розміщення буфету, що не здій-
снює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі; найбільший запропо-
нований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди 
порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне вико-
ристання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору 
оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та пере-
ходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження 
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в 
порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, під-
тримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі 
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи про-
типожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту 
підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди плат-
нику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання 
і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток 
в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий раху-
нок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди про-
тягом місяця з моменту підписання договору оренди; внесений завдаток підлягає 
зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; 
укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування 
витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комуналь-
них послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застраху-
вати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і надати орендодавцю копії 
страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент 
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений 
висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу 
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів 
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно 
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здій-
снюється учасниками з кроком 20 % початкової плати торгів.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

конкурс буде проведено о 14.30 на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, 
рв фдму по м. києву (кімн. 102).

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

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

інформація 
військової частини 3014 національної гвардії україни  

(м. одеса) про оголошення конкурсу на право укладення  
договору оренди нерухомого військового майна

Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: військова части-
на 3014 Національної гвардії України (м. Одеса), адреса: Одеська обл., м. Одеса, 
вул. Люстдорфська дорога, 7, тел. (048) 765-74-91.

� Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення будівлі 
«лазня» загальною площею 40,2 м2 за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська 
дорога, 7, військова частина 3014 Національної гвардії України, військове містечко 
№ 1, для розміщення об’єкта з виробництва теплової енергії на альтернативних 
видах палива.

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою майна становить 261 750,00 грн.
стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – ли-

пень 2016 р., визначений згідно з чинним законодавством та погоджений 

ЗакарПатська область
оголоШення 

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

 № 
з/п 

Назва органу 
управління

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

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

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

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн.

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Державний комітет 
телебачення і радіо-
мовлення України

40020567, Філія Національної телекомпанії України «Закарпатська регіональна дирекція», 
Закарпатська обл., м. Ужгород, Київська набережна, 18, тел./факс: (03122) 3-23-76

Частина вежі Н-50 для розміщення антенно-фідерних 
пристроїв на висоті 50 м та частина асфальтобетон-
ної площадки під вежею 

22071911.1. ЮЮХКЛР125 Закарпатська обл., м. Ужгород, Київська 
набережна, 18

7,4 210 000,00 2 роки 
364 дні

Розміщення оператора телекомунікацій, який на-
дає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку (роз-
міщення обладнання мережі мобільного зв’язку)

2 Державна фіскаль-
на служба України

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

Вбудоване приміщення (поз. 93) на другому поверсі 
адміністративного будинку (літ. А)

39292197.18.ААААЖЖ421 Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с/р 
Соломонівська, , МАПП «Тиса», буд. 1 

19,0 155 952,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення фінансової установи (відділен-
ня банку)

3 Державна фіскаль-
на служба України

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

Вбудовані приміщення (поз. 1-3) будівлі господар-
ського блоку (літ. В)

39292197.18.АААЖГВ313 Закарпатська обл., Великоберезнянський 
р-н, с. Малий Березний, вул. Ублянська, 50 

28,8 223 594,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення фінансової установи (відділен-
ня банку)

4 Державна фіскаль-
на служба України

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

Вбудоване приміщення (поз. 14) першого поверху служ-
бової будівлі митного оформлення (будівлі літери «І») 

39292197.18.АААЖГВ285 Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Со-
бранецька, 224

5,1 42 116,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення фінансової установи (відділен-
ня банку)

5 Державна фіскаль-
на служба України

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

Вбудоване приміщення (поз. 2) першого поверху 
адмінкорпусу (літ. А)

39292197.18.ААААЖЖ407 Закарпатська обл., Берегівський р-н, 
с. Астей, вул. Дружби Народів, 109

9,4 76 460,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення фінансової установи (відділен-
ня банку)

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

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 освіти і 
науки України

02071010, Національний університет «Львівська політехніка», 
79013, м. Львів-13, вул. С. Бандери, 12, тел. (032) 258-26-80

Частина даху будівлі учбового 
корпусу № 5

02071010.5.ЦЛЯЮСЕ045 м. Львів, вул. С. Бан-
дери, 28а

25,0 168 195,00
станом на 30.06.2016

2 роки 11 місяців Розміщення базової станції оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) 
зв’язку, оператора та провайдера телекомунікацій, який надає послуги з доступу до Інтернету

2 Державне агентство лі-
сових ресурсів України

00992378, Державне підприємство «Радехівське лісомис-
ливське господарство, 80200, Львівська обл., м. Радехів, 
вул. Витківська, 26, тел. (03255) 2-15-61 

Нежитлове приміщення на першо-
му поверсі будівлі 

– м. Львів, вул. Витків-
ська, 26

20,5 94 760,00
станом на 30.06.2016

2 роки 11 місяців Розміщення торгового об’єкта з продажу непродовольчих товарів

3 Міністерство інфра-
структури України

33073442, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт 
«Львів» імені Данила Галицького», 79000, м. Львів, аеропорт 
ЦА, тел. (032) 229-81-72, 229-82-16

Частина нежитлового приміщення 
на першому поверсі в будівлі 
«Б-3» – новий аеровокзал

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

6,0 151 100,00
станом на 30.04.2016

1 рік Розміщення пункту пакування багажу (інше використання нерухомого майна)

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

Черкаська область
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна пло-
ща, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна служба України з питань 
геодезії, картографії та кадастру

26424660, Черкаська регіональна філія Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру», вул. Смілянська, 131, м. Черкаси, тел. (04130) 5-63-84

Частина нежитлового приміщення на пер-
шому поверсі адмінбудівлі, каб. № 8 

21616582.1.ШКСФВБ318 вул. Гагаріна, 4, м. Монастирище, 
Черкаська область

11,7 28 600,00 2 роки 364 дні Розміщення офіса

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

інформація 
рв фдму по Закарпатській області про підсумки конкурсу  

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

Для проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності з метою ви-
значення вартості для укладення договору оренди – АЗС, інв. № 11213, у т. ч. опе-
раторна (літ. Й), навіс (літ. Ї), цистерни № 9 - № 12, гравійна площадка площею 
510,0 м2 майнового комплексу «Ремонтна база АТП ДП «ЗВВО», місцезнаходження 
об’єкта: Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Калини, вул. Леніна, 220б, перемож-
цем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр» на таких 
умовах: вартість послуг – 3 500,00 грн, термін виконання – 5 днів.

Для проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності з метою визна-
чення вартості для продовження договору оренди вбудованого приміщення (поз. 
38) площею 15,7 м2 третього поверху радіоцентру (літ. А) і антенної вежі, місцезна-
ходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, Київська набережна, 18, пере-
можцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр» на 
таких умовах: вартість послуг – 2 900,00 грн, термін виконання – 5 днів.

інформація 
рв фдму по рівненській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 03.06.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання 

послуг з оцінки об’єктів, а саме:
1) цілісного майнового комплексу орендного підприємства санаторію «Червона 

калина» за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1, 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди, визнано ПП Онищенка В. М., строк виконання – 25 календарних 
днів, вартість виконання – 90 000,00 грн;

2) приміщення колишньої бібліотеки загальною площею 27,3 м2, що перебу-
ває на балансі ПСП «Шпанівське», за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, 
с. Великий Олексин, вул. Шевченка, 16г, з метою приватизації шляхом продажу на 
аукціоні визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт», строк виконання – 8 календарних 
днів, вартість виконання – 2 400,00 грн.

інформація 
рв фдму по дніпропетровській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 31.05.2016 – 02.06.2015

1. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2. Балансо-
утримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ». Адреса: м. Дніпро-
петровськ, пл. Жовтнева, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вар-
тість роботи – 3 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

2. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2. Балансо-
утримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ». Адреса: м. Дніпро-
петровськ, вул. Дзержинського, 9. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська 
експертна група». Вартість роботи – 4 500,00 грн, строк виконання (у календар-
них днях) – 5.

3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2. Балансо-
утримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ». Адреса: м. Дніпро-
петровськ, вул. Севастопольська, 17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. 
Вартість роботи – 3 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 51,1 м2. Балансо-
утримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Донецьке 
шосе, 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахун-
ку орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість 
роботи – 4 300,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.

5. Назва об’єкта: частина даху площею 40,0 м2. Балансоутримувач: ДМУ ГУМВС 
України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Ілліча, 3. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку оренд-
ної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 4 500,00 грн, 
строк виконання (у календарних днях) – 4.

6. Назва об’єкта: частина даху площею 11,0 м2. Балансоутримувач: ДМУ ГУМВС 
України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Боброва, 12. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку оренд-
ної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 4 500,00 грн, 
строк виконання (у календарних днях) – 4.

7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 97,7 м2. Балансоу-
тримувач: ДП «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 4. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість роботи – 1 260,00 грн, строк 
виконання (у календарних днях) – 4.

8. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 10,0 м2. Балансо-
утримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Адреса: 
м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 36. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Все-
українська експертна група». Вартість роботи –4 300,00 грн, строк виконання (у 
календарних днях) – 5.

9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 44,5 м2. Балан-
соутримувач: Криворізький коледж економіки та управління ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет ім. В. Гетьмана». Адреса: м. Кривий Ріг, 
вул. Ватутіна, 37а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість роботи – 
1 260,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 28,35 м2. Балансо-
утримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська обл., смт Томаківка, 
вул. Леніна, 45. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
рахунку орендної плати. Переможець – ДАК «Національна мережа аукціонних цен-
трів». Вартість роботи – 2 160,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 110,76 м2. Балан-
соутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий 
Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду, 11. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість 
роботи – 1 260,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

12.Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 369,0 м2. Балан-
соутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». 
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Макарова, 27м. Мета оцінки – визначення рин-
кової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ 
«Всеукраїнська експертна група». Вартість роботи – 4 500,00 грн, строк виконання 
(у календарних днях) – 5.

13. Назва об’єкта: частина даху площею 3,1 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО 
«Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпропе-
тровськ, вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ДВНЗ ПДАБтаА. Вартість 
роботи – 1 450,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.

14. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2. Балан-
соутримувач: Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. 
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. 6-ї Стрілецької Дивізії, 11. Мета оцінки – визна-
чення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Перемо-
жець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість роботи – 4 300,00 грн, строк 
виконання (у календарних днях) – 5.

15. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2. Балан-
соутримувач: Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. 
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 10. Мета оцінки – визна-
чення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Перемо-
жець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість роботи – 4 300,00 грн, строк 
виконання (у календарних днях) – 5.

16. Назва об’єкта: частина даху площею 4,5 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Пів-
денний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпропетровськ, 
вул. Робоча, 166. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Переможець – ДВНЗ ПДАБтаА. Вартість роботи – 
1 450,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.

17. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 82,4 м2. Балан-
соутримувач: ДВНЗ «Придніпровський енергобудівний технікум». Адреса: м. Дні-
пропетровськ, вул. Космонавта Волкова, 6б. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Все-
українська експертна група». Вартість роботи – 4 300,00 грн, строк виконання (у 
календарних днях) – 5.

18. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 45,3 м2. Балансо-
утримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту 
ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Пере-
можець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість роботи – 4 500,00 грн, 
строк виконання (у календарних днях) – 5.

19. Назва об’єкта: частина даху площею 21,3 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО 
«Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпропе-

тровськ, вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вар-
тість роботи – 4 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

20. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 18,75 м2. Балан-
соутримувач: ДП «Дніпровський проектний інститут». Адреса: м. Дніпропетровськ, 
вул. Кедрина, 44а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». 
Вартість роботи – 4 300,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.

21. Назва об’єкта: частина даху площею 16,11 м2 та нежитлове вбудоване при-
міщення технічного поверху площею 10,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровська 
філія інституту «НДІпроектреконструкція». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Шир-
шова, 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 4 500,00 
грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

22. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 15,8 м2. Ба-
лансоутримувач: ПАТ «ІнтерпайпНТЗ». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Косіора, 
27к. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість 
роботи – 4 300,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.

23. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 15,6 м2. Ба-
лансоутримувач: ПАТ «ІнтерпайпНТЗ». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Косіора, 
27к. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість 
роботи – 4300,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.

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 31.05.2016

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

ТОВ багатопрофільну фірму «Консул ЛТД» по об’єкту: нежитлових приміщеннях 
площею 25,9 м2 на 2-му поверсі будівлі навчального корпусу № 2, що перебувають 
на балансі Центру професійно-технічної освіти м. Житомира, за адресою: м. Жито-
мир, вул. Селецька, 5 (вартість робіт – 1 300,00 грн, термін виконання – 5 календар-
них днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати, з метою продовження договору оренди;

Приватне підприємство «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єктах:
нежитловому приміщенню пошти площею 14,18 м2 (літ. А), що перебуває на 

балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська 
обл., Черняхівський р-н, с. Селець, вул. Щорса, 12 (вартість робіт – 1 500,00 грн, 
термін виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди;

нежитлових приміщеннях пошти площею 35,67 м2 (літ. А), що перебувають 
на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська 
обл., Черняхівський р-н, с. Високе, вул. Плакидіна, 7 (вартість робіт – 1 500,00 грн, 
термін виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди;

частини нежитлового приміщення пошти площею 22,22 м2 (літ. А), що перебуває 
на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська 
обл., Черняхівський р-н, с. Клітище, вул. Леніна, 36 (вартість робіт – 1 500,00 грн, 
термін виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди;

нежитловому приміщенню пошти площею 24,3 м2 (літ. А), що перебуває на 
балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська 
обл., Черняхівський р-н, с. Стирти, вул. Леніна, 18 (вартість робіт – 1 500,00 грн, 
термін виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди;

Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єктах:
частині нежитлового приміщення площею 21,66 м2 будівлі пошти (літ. А), 

що перебуває на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: 
Житомирська обл., Володарсько-Волинський р-н, с. Краївщина, вул. Леніна, 19 
(вартість робіт – 1 600,00 грн, термін виконання – 4 календарних дні); мета прове-
дення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати з метою продовження договору оренди;

нежитлових приміщеннях площею 17,0 м2 відділення зв’язку (літ. А), що пере-
бувають на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Жито-
мирська обл., Володарсько-Волинський р-н, с. Добринь, вул. Леніна, 41 (вартість 
робіт – 1 600,00 грн, термін виконання – 4 календарних дні); мета проведення не-
залежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою продовження договору оренди;

нежитлових приміщеннях площею 183,8 м2 відділення зв’язку (літ. А), що пе-
ребувають на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: 
Житомирська обл., смт Брусилів, вул. 1 Травня, 45 (вартість робіт – 1 600,00 грн, 
термін виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди;

нежитлових приміщеннях площею 32,3 м2 будівлі відділення зв’язку (літ. А), 
що перебувають на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адре-
сою: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Ставище, вул. Леніна, 104 (вартість 
робіт – 1 600,00 грн, термін виконання – 4 календарних дні); мета проведення не-
залежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою продовження договору оренди;

нежитлових приміщеннях площею 22,1 м2 будівлі відділення зв’язку (літ. А), 
що перебувають на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адре-
сою: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Соловіївка, вул. Центральна, 1/11 
(вартість робіт – 1 600,00 грн, термін виконання – 4 календарних дні); мета прове-
дення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати з метою продовження договору оренди;

ФОП Козачка Федора Дмитровича по об’єктах:
нежитлових приміщеннях пошти площею 39,1 м2 відділення поштового зв’язку, 

що перебувають на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адре-
сою: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Раківщина, вул. 1 Травня, 50 (вартість 
робіт – 1 600,00 грн, термін виконання – 5 календарних днів); мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
з метою продовження договору оренди;

частині нежитлових приміщень пошти площею 110,6 м2 на 1-му поверсі та час-
тині нежитлових приміщень площею 207,6 м2 на 2-му поверсі будівлі, приміщенню 
підвалу площею 11,8 м2 (літ. А), що перебувають на балансі Житомирської дирекції 
УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., смт Народичі, вул. 1 Травня, 
21 (вартість робіт – 1 600,00 грн, термін виконання – 5 календарних днів); мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати з метою продовження договору оренди;

Приватну фірму «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза» по 
об’єкту: нежитловому приміщенню площею 11,8 м2 на 1-му поверсі адміністративної 
будівлі (літ. А-ІІ), що перебуває на балансі Головного управління статистики у Жи-
томирській області, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Коротуна, 
1 (вартість робіт – 1 478,00 грн, термін виконання – 4 календарних дні); мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди.

IнформацIя 
рв фдму по кiровоградськiй області про підсумки конкурсів з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки, що відбулися 03.06.2016

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, переможцями конкур-
сів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки 
об’єктів визнано:

ФОП Ярюхіну Зою Дмитрівну по об’єктах оренди:
нежитлових приміщеннях одноповерхової адміністративної будівлі в цілому 

площею 241,4 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р-н, с. Веселі Боко-
веньки, вул. Алея Давидова, 2, що перебувають на балансі Дослідно-селекційного 
дендрологічного лісового центру «Веселі Боковеньки», вартість робіт – 3 000,00 грн, 
строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;

нежитлових приміщеннях загальною площею 16,6 м2 на першому повер-
сі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, 
вул. Леніна, 43, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської 
служби України в Новоукраїнському районі Кіровоградської області, вартість ро-
біт – 2 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;

ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єктах оренди:
частині бетонного майданчика площею 14,0 м2, частині майданчика димо-

вої труби котельні Інгульської шахти площею 3,0 м2 за адресою: Кіровоградська 
обл., Кіровоградський р-н, с. Неопалимівка, що перебувають на балансі держав-
ного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», вартість робіт – 
1 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;

нежитлових приміщеннях двох класів загальною площею 73,4 м2 на цокольному 
поверсі семиповерхової будівлі навчального корпусу № 4 за адресою: м. Кірово-
град, вул. Шевченка, 1, що перебувають на балансі Кіровоградського педагогічно-
го університету ім. В. Винниченка, вартість робіт – 1 500,00 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 2 дні;

приміщеннях кабінетів та учбових аудиторій загальною площею 152,8 м2 на 
другому, третьому та п’ятому поверхах п’ятиповерхової будівлі навчального кор-
пусу № 5 за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, що перебувають на балансі 
Кіровоградського педагогічного університету ім. В. Винниченка, вартість робіт – 
1 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;

приміщеннях аудиторій загальною площею 61,6 м2 на п’ятому поверсі 
п’ятиповерхової будівлі навчального корпусу № 5 за адресою: м. Кіровоград, 
вул. Шевченка, 1, що перебувають на балансі Кіровоградського педагогічного 
університету ім. В. Винниченка, вартість робіт – 1 500,00 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 2 дні;

приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ» 
по об’єкту оренди – нежитлових приміщеннях загальною площею 757,3 м2 на 
першому та другому поверхах будівлі за адресою: м. Кіровоград, вул. Жовтневої 
революції, 14, що перебувають на балансі Кіровоградського державного будинку 
художньої та технічної творчості, вартість робіт – 2 800,00 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 5 днів;

ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» по об’єктах оренди:
частині приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 2 

за адресою: м. Кіровоград, вул. Добровольського, 10, що перебуває на балансі 
Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету, вартість 
робіт – 800,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 дні;

частині приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 3 
за адресою: м. Кіровоград, вул. Добровольського, 4, що перебуває на балансі Кі-
ровоградської льотної академії Національного авіаційного університету, вартість 
робіт – 800,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 дні;

нежитловому приміщенню площею 80,2 м2 у підвальному приміщенні адміні-
стративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 6 Груд-
ня, 25, що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Кіровоградській об-
ласті, вартість робіт – 1 600,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 дні;

ТОВ «Експертне Бюро» по об’єктах оренди:
частині нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі адміні-

стративного корпусу Смолінської шахти за адресою: Кіровоградська обл., Мало-
висківський р-н, смт Смоліне, що перебуває на балансі державного підприємства 
«Східний гірничо-збагачувальний комбінат», вартість робіт – 1 500,00 грн, строк 
виконання робіт з оцінки – 5 днів;

частині нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі адмі-
ністративного корпусу Смолінської шахти за адресою: Кіровоградська обл., Ма-
ловисківський р-н, с. Олексіївка, вул. Шахтарська, 1, що перебуває на балансі 
державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», вартість 
робіт – 1 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;

частині нежитлового приміщення площею 2,0 м2 у споруді прохідної «огорожа 
Ш, Ю» Інгульської шахти за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, 
с. Неопалимівка, що перебуває на балансі державного підприємства «Східний 
гірничо-збагачувальний комбінат», вартість робіт – 1 300,00 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 5 днів;

частині нежитлового приміщення площею 2,0 м2 у споруді прохідної «огорожа 
Ш, Ю» Інгульської шахти за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, 
с. Неопалимівка, що перебуває на балансі державного підприємства «Східний 
гірничо-збагачувальний комбінат», вартість робіт – 1 300,00 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 5 днів.

інформація 
рв фдму по тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 31.05.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки об’єкта: частини приміщень другого поверху будівлі «Ратуша», 
1811 рік, пам’ятки архітектури національного значення, охоронний номер 638, поз. 
(2-16), (2-18) – (2-28), ХІ, ХІІІ, загальною площею 261,7 м2 та частки площ спіль-
ного користування площею 9,8 м2, поз. VІІІ за адресою: пл. Ринок, 1, м. Бережа-
ни, Бережанський р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Державного 
історико-архітектурного заповідника у м. Бережани, визнано Тернопільську торгово-
промислову палату. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна 
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість ви-
конання робіт з оцінки – 2 200,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта: частини приміщення прохідної під літ. Д, поз. 1-2, пло-
щею 8,6 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі 
Тернопільського обласного управління водних ресурсів, визнано Приватне підпри-
ємство «Аргумент». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна 
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт 
з оцінки – 2 160,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта: нежитлових приміщень гаража літера «Б» загальною 
площею 44,28 м2 за адресою: вул. Шолом Алейхема, 19, м. Збараж, Збаразький 
р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Головного управління статистики у 
Тернопільській області, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості майна з метою продовження договору оренди. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 1 450,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта: частини нежитлового приміщення поз. 2-7, площею 
29,7 м2 другого поверху будівлі літ. А відділу статистики у Борщівському районі 
за адресою: вул. Степана Бандери, 19а, м. Борщів, Тернопільська обл., що перебуває 
на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області, визнано При-
ватне підприємство «Аргумент». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість ви-
конання робіт з оцінки – 3 360,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта: окремого індивідуально визначеного майна – колиш-
нього протирадіаційного сховища загальною площею 574,9 м2, у складі: Г-Пд-1 
вхід в підвал – 23,7 м2, ІІ тамбур – 4,8 м2, ІІІ приміщення – 323,1 м2, ІV умивальник – 
8,4 м2, V туалет – 10,9 м2, VІ туалет – 10,5 м2, VІІ умивальник – 8,1 м2, VІІІ приміщен-
ня – 14,7 м2, ІХ приміщення – 14,3 м2, Х кладова – 1,7 м2, ХІ кладова – 31,7 м2, ХІІ 
коридор – 3,8 м2, ХІІІ приміщення – 1,6 м2, ХІV сходи – 2,9 м2, ХV коридор – 2,3 м2, 
ХVІ електрощитова – 14,0 м2, ХVІІ коридор – 5,2 м2, ХVІІІ дизельна – 30,3 м2, ХІХ 
пункт управління – 14,6 м2, ХХ вхід – 24,5 м2, ХХХVІІ приміщення – 1,9 м2, ХХХVІІІ 
вихід – 21,9 м2, яке не увійшло до статутного капіталу ТДВ «Галія», але залишило-
ся на його балансі, за адресою: вул. Ю. Опільського, 1, м. Тернопіль визнано ТОВ 
фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Вартість виконання робіт 
з оцінки – 1 500,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта: частини нежитлових приміщень будівлі їдальні літ. «Б» 
загальною площею 177,08 м2 за адресою: вул. Валова, 11, м. Тернопіль, що перебу-
ває на балансі ліквідаційної комісії Управління Міністерства внутрішніх справ України 
в Тернопільській області визнано Тернопільську торгово-промислову палату. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної 
плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 500,00 грн, 
строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта: необоротних активів, переданих в оренду, та майна, 
набутого під час оренди за державні кошти, цілісного майнового комплексу струк-
турного підрозділу (горілчаний цех) Новосілківського спиртзаводу за адресою: с. 
Новосілка, Підволочиський р-н, Тернопільська обл., що перебувають на балансі 
Товариства з додатковою відповідальністю «Шустов-спирт», визнано ТОВ фірма 
«Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розра-
хунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 7 000,0 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

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

незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 02.06.2016
1. Приміщення на 3-му поверсі спортивного комплексу «Сокіл» площею 16,9 м2. 

Адреса: вул. Смілянська, 78, м. Черкаси. Балансоутримувач: ДП НВК «Фотопри-
лад», Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ 
«Універсальна». Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 
2 000,00 грн.

2. Будинок цегляний на території пляжної зони ДОТ «Лісова казка» площею 
84,3 м2. Адреса: с. Чапаєвка, Золотоніський р-н, Черкаська обл. Балансоутриму-
вач: ДП НВК «Фотоприлад», Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання роботи – 3 календарних 
дні, вартість послуг – 2 000,00 грн.

3. Частина нежитлового приміщення на першому поверсі двоповерхової будівлі 
загальною площею 1,0 м2. Адреса: пл. Миру, 33, смт Лисянка, Черкаська обл. Ба-
лансоутримувач: Управління ДКС України у Лисянському районі Черкаської області 
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». 
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 400,00 грн.

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

РВ ФДМУ по Одеській області, становить 3 271,88 грн без індексу інфля-
ції та Пдв.

Основні вимоги щодо експлуатації та використання об’єкта оренди:
виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення реконструк-

ції частини приміщення будівлі «Лазня» під розміщення обладнання для виробни-
цтва теплової енергії на альтернативних видах палива за рахунок власних коштів 
та отримання позитивного висновку з її розробки у спеціалізованій організації, яка 
має відповідну ліцензію; гарантійний лист про наявність обладнання, необхідного 
для проведення реконструкції приміщення будівлі «Лазня» за кошти орендаря згід-
но з проектом та тепловим навантаженням; виконання будівельно-монтажних та 
пусконалагоджувальних робіт з реконструкції будівлі «Лазня» за кошти орендаря; 
обов’язкова реєстрація котельного обладнання в територіальних органах котлона-
гляду; завірене зобов’язання орендаря щодо завершення реконструкції частини 
приміщення будівлі «Лазня» до початку опалювального періоду 2016 – 2017 рр.; 
підтримання належних умов експлуатації та технічного стану котельного облад-

нання; дотримання встановленого температурного режиму в казармено-житлових 
та службових приміщеннях; створення робочих місць та безпечних і нешкідливих 
умов експлуатації об’єкта; виконання ремонту об’єкта оренди; своєчасна плата за 
спожиті комунальні послуги; компенсація орендодавцеві податку на землю, від-
ведену під об’єкт оренди; використання об’єкта оренди за цільовим призначен-
ням; страхування об’єкта оренди на суму, не меншу, ніж визначена за експертною 
оцінкою майна; дотримання вимог протипожежних правил та санітарно-гігієнічних 
норм, відшкодування орендодавцю коштів за виконану експертну оцінку об’єкта, 
що передається в оренду, заборона приватизації, суборенди та переходу права 
власності на орендоване майно до третіх осіб.

Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом місяця від моменту опублі-
кування інформації про проведення конкурсу.

конкурс буде проведено через 30 днів після публікації цієї інформації у 
газеті «відомості приватизації» об 11.00 за адресою: м. одеса, вул. люст-
дорфська дорога, 7, методичний клас.

Для участі у конкурсі претендент подає лист-заяву та конкурсні пропозиції, 
що містять: назву та місцезнаходження об’єкта, який він бажає взяти в оренду; 
відомості про претендента (копія свідоцтва про державну реєстрацію підпри-
ємства, копія довідки про внесення в ЄДРПОУ або витяг з Державного реє-
стру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, статут (за наявності), копії 
засвідчуються нотаріусом); відомості про наявність досвіду обслуговування 
у сфері теплопостачання; відомості про фінансовий стан учасника конкурсу; 
запропонований претендентом розмір орендної плати; додаткові зобов’язання 
щодо подальшої експлуатації об’єкта; конкурсні пропозиції подаються в окре-
мому запечатаному конверті; заяви приймаються за адресою 65059, м. Одеса, 
вул. Люстдорфська дорога, 7.

Додаткову інформацію з питань проведення конкурсу можна отримати у 
військовій частині 3014 Національної гвардії України (м. Одеса) за тел. (048) 
765-74-91.
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Продовження таблиці

Продовження таблиці4. Частина вбудованих приміщень виробничо-господарського призначення 
митного поста «Сміла» Черкаської митниці ДФС площею 79,2 м2. Адреса: просп. 
Шевченка, 64, м. Звенигородка, Черкаська обл. Балансоутримувач: ДФС України 
та в оперативному управлінні (користуванні) Черкаської митниці ДФС. Переможцем 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін 
виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 2 000,00 грн.

5. Нежитлове приміщення першого поверху двоповерхової адміністратив-
ної будівлі площею 40,2 м2. Адреса: вул. Шевченка, 6, м. Канів, Черкаська обл. 
Балансоутримувач: Територіальне управління ДСА України у Черкаській області.  
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТОВ 
«Контакт-Сервіс». Термін виконання роботи – 5 календарних днів, вартість по-
слуг – 2 100,00 грн.

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

незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 06.06.2016
Переможцями конкурсу визнано:
ПП «Аксіома» по об’єктах:
нежитлових приміщеннях першого поверху двоповерхової адмінбудівлі площею 

34,3 м2, що перебуває на балансі ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр 
«Чернігів», за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 61 (мета проведення 
оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди, вартість виконання робіт 
з оцінки – 2 140,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору 
про надання послуг з оцінки майна);

частині нежитлового приміщення площею 3,0 м2 першого поверху чотири-
поверхової будівлі учбового корпусу № 2, що перебуває на балансі Ніжинського 
державного університету імені М. Гоголя, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, 
вул. Кропив’янського, 2 (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості 
для цілей оренди, вартість виконання робіт з оцінки – 2 490,00 грн, строк – 5 кален-
дарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);

нежитловому приміщенню столярної майстерні площею 101,9 м2, що пере-
буває на балансі Державного підприємства «Прилуцьке лісове господарство», 
за адресою: 16700, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Леніна, 239 (мета проведення 
оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди, вартість виконання робіт 
з оцінки – 2 490,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору 
про надання послуг з оцінки майна);

ПП «Десна-Експерт-М» по об’єктах:
адміністративній будівлі площею 670,5 м2, що перебуває на балансі РВ ФДМУ 

по Чернігівській області, за адресою: м. Чернігів, просп Миру, 145 (мета проведення 
оцінки: визначення вартості для цілей бухгалтерського обліку, вартість виконання 
робіт з оцінки – 2 990,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання до-
говору про надання послуг з оцінки майна),

нежитловому приміщенню загальною площею 23,4 м2 першого поверху двопо-
верхової будівлі навчального корпусу № 20, що перебуває на балансі Чернігівського 
національного технологічного університету, за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 
44 (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди, вар-
тість виконання робіт з оцінки – 1 955,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати 
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);

нежитлових приміщеннях площею 161,0 м2 на першому поверсі двоповерхо-
вої адмінбудівлі, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської 
служби України у Бахмацькому районі Чернігівської області, за адресою: Чернігів-
ська обл., м. Бахмач, вул. Соборності, 31 (мета проведення оцінки – визначення 
відновної вартості для цілей оренди, вартість виконання робіт з оцінки – 2 415,00 
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг 
з оцінки майна);

ТОВ «Центр нерухомості» по об’єктах:
нежитловому приміщенню площею 30,3 м2 першого поверху двоповерхової 

будівлі, що перебуває на балансі Філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», 
за адресою: 14029, м. Чернігів, вул. Авіаторів, 19 (мета проведення оцінки – ви-
значення відновної вартості для цілей оренди, вартість виконання робіт з оцінки – 
2 200,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання 
послуг з оцінки майна);

частині нежитлового приміщення площею 3,0 м2 першого поверху чотири-
поверхової будівлі учбового корпусу № 2, що перебуває на балансі Ніжинського 
державного університету імені М. Гоголя, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, 
вул. Кропив’янського, 2 (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості 
для цілей оренди, вартість виконання робіт з оцінки – 2 500,00 грн, строк – 5 кален-
дарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);

нагульному ставу № 2, роздільній дамбі 1-2 ставів, повеневому водоскиду, 
донному водовипуску роздільної дамби, водозабірному спорудженню, огороджу-
вальній дамбі 2-го ставу, повеневому водоскиду 2-го ставу, греблі Білошапки-Б.
Рудка, перепускному спорудженню, причалу нагульного ставу № 2, донному водо-
випуску ставу № 2, рибоуловлювачу ставу № 1, нагульному ставу № 1, скидному 
каналу ставу № 1, контурній дамбі ставу № 1, причалу ставу № 1, виросному ста-
ву (132 га), зимувальному ставу (6 га), що перебувають на балансі ДП «Укрриба», 
за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Білошапки (мета проведення 
оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди, вартість виконання робіт 
з оцінки – 6 000,00 грн, строк – 12 календарних днів від дати підписання договору 
про надання послуг з оцінки майна);

ТОВ «Північна експертна компанія» по об’єктах:
нежитловому вбудованому приміщенню площею 22,1 м2 на першому поверсі дво-

поверхової будівлі навчального корпусу № 5, що перебуває на балансі Ніжинського 
державного університету імені М. Гоголя, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, 
вул. Кропив’янського, 2 (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для 
цілей оренди, вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн, строк – 5 календарних 
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);

майстерні з тваринництва (свинарник) площею 792,8 м2 та складу-майстерні 
площею 300,7 м2, що перебувають на балансі ДНЗ «Ніжинський професійний 
аграрний ліцей Чернігівської області», за адресою: Чернігівська обл., Ніжинський 
р-н, с. Кунашівка, вул. Степова, 14 (мета проведення оцінки – визначення віднов-
ної вартості для цілей оренди, вартість виконання робіт з оцінки – 3 200,00 грн, 
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з 
оцінки майна);

ФОП Волченкову О. С. по об’єктах:
частині нежитлового приміщення площею 3,0 м2 будівлі адміністративно-

учбового корпусу, що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу Націо-
нального університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський 
агротехнічний інститут», за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 
10 (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди, 
вартість виконання робіт з оцінки – 2 300,00 грн, строк – 5 календарних днів від 
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);

нежитловому приміщенню площею 21,2 м2 на другому поверсі двоповерхової 
частини учбового корпусу, що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу На-
ціонального університету біоресурсів і природокористування України «Бобровиць-
кий коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової», за адресою: Чернігівська 
обл., м. Бобровиця, вул. Чернігівська, 19 (мета проведення оцінки – визначення 
відновної вартості для цілей оренди, вартість виконання робіт з оцінки – 2 500,00 
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг 
з оцінки майна).

інформація
рв фдму по донецькій області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки майна, що відбувся 06.06.2016

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
63,4 м2, розташовані на першому поверсі гуртожитку № 3 університету. Балан-
соутримувач об’єкта оцінки: Державний вищий навчальний заклад «Донбаський 
державний педагогічний університет» (ЄДРПОУ 38177113) за адресою: 84116, 
Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 17. Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної 
плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки – 31.03.2016. Перемо-
жець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг 
з оцінки – 2100 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
86,8 м2 першого поверху адміністративної будівлі. Балансоутримувач об’єкта 
оцінки: Державне підприємство «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1»  
(ЄДРПОУ 34032208) за адресою: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Шахтарська, 16а. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою передачі 
його в оренду. Дата оцінки – 31.05.2016. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». 
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2100 грн, строк ви-
конання – 3 календарних дні.

3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею 65,7 м2. 
Балансоутримувач об’єкта оцінки: Маріупольський професійній ліцей (ЄДРПОУ 
2542774) за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Приморська, 1, 1-й по-
верх. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата 
оцінки – 30.04.2016. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурс-
ною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2100 грн, строк виконання – 3 кален-
дарних дні.

інформація 
рв фдму по Закарпатській області про результати конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення  
незалежної оцінки майна, що відбувся 09.06.2016

Для проведення незалежної оцінки:
цегляної димової труби котельні висотою 45 м та облаштованої площадки 

площею 40,0 м2 (місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачеве, 
вул. Духновича, 89) з метою продовження договору оренди переможцем конкурсу 
визнано суб’єкта оціночної діяльності ПП «Експерт-Центр» на таких умовах: вар-
тість послуг – 2300 грн, термін виконання – до 5 днів;

частини вбудованого приміщення (поз.18 за планом) площею 6,49 м2 на пер-
шому поверсі адмінбудинку (літ. «А») відділення «Чоп» філії УДП «Укрінтеравтосер-
віс – Закарпаття» (місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський 
р-н, с/р Соломонівська, МАПП «Тиса», 2) з метою продовження договору оренди 
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ПП «Експерт-Центр» 
на таких умовах: вартість послуг – 1850 грн, термін виконання – до 5 днів.

інформація 
рв фдму по івано-франківській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення  
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 08.06.2016

№
з/п

Назва об’єкта оцінки,
мета проведення оцінки

Переможець  
конкурсу

Ва
рт
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ть
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о-
на

нн
я 

ро
бі

т,
 гр

н
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ро
к 
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нн
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ро
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т,
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ні

в

1 Частина приміщення загальною та корисною площею 68,21 м2 першого 
поверху навчального корпусу, на балансі Богородчанського професійно-
го будівельного ліцею, за адресою: Івано-Франківська область, смт Бо-
городчани, вул. Шевченка, 59. Визначення ринкової вартості об’єкта 
оренди для продовження договору оренди

ФОП
Тарно-
польський 
Анатолій 
Пилипович

1 
00

0,
00

5

2 Нежитлове приміщення першого поверху загальною площею 110,2 м2 
у будівлі, на балансі Інституту права та післядипломної освіти Мініс-
терства юстиції України, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Лесі 
Українки, 4. Визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення 
договору оренди

ФОП Тарно-
польський 
Анатолій 
Пилипович 1 

20
0,

00

5

3 Частина приміщення адміністративного лабораторно-виробничого корпусу 
площею 174,7 м2, на балансі Івано-Франківського обласного управління 
водних ресурсів, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 23а. Ви-
значення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди

ТОВ «Ека-
Захід»

1 
20

0,
00

5

4 Приміщення загальною площею 44,4 м2 на 1-му поверсі в будівлі, на 
балансі Вищого професійного училища № 13 м. Івано-Франківська, 
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Пасічна,10а. Визначення ринкової 
вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди

ТОВ «Ека-
Захід»

90
0,

00 5

5 Частина приміщення загальною площею 139,3 м2 навчального корпусу, на 
балансі Богородчанського професійного будівельного ліцею, за адресою: 
Івано-Франківська обл., смт Богородчани, вул. Шевченка, 59. Визначення 
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди

ТОВ «Інвес-
тиційна група 
«Захід»

1 
15

0,
00

5

6 Частина нежитлового приміщення № 2 (тиру) загальною площею 24,8 м2 

одно поверхової будівлі, на балансі Вищого професійного училища № 13 
м. Іва но-Франківська, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Пасічна, 10а. 
Виз начення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди

ТОВ «Ека-
Захід»

85
0,

00 5

7 Приміщення загальною площею 17 м2 адміністративної будівлі, на балансі 
Івано-Франківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Івано-Фран-
ків ська обл., Волинський р-н, смт Вигода, вул. Д. Галицького, 73. Визна-
чення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди

ТОВ «Інвес-
тиційна група 
«Захід»

1 
30

0,
00

5

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 02.06.2016

№ 
з/п Назва об’єкта Переможець кон-

курсу
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рт

іс
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ви
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на

нн
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ро
бі

т,
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н
Ст

ро
к 

ви
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-
на

нн
я 

ро
бі

т,
 

дн
ів

 Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди

1

Нежитлове приміщення площею 34,0 м2 за адресою: Київ-
ська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинсько-
го, 30, на балансі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. 
Г. Сковороди»

ФОП Гундарева А. О.

3 
17

5,
00

3

2

Літні будинки літери 1, 3, 6, 8, 9, 11, 15, 18, 20, 21, 24, 26, 
29, 31, 35, 38, 39, 41, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Погреби, 
на балансі КСП «Нова Україна»

ПАТ Державна акціо-
нерна компанія 
«Націо нальна мережа 
аукціонних центрів» 5 

15
0,

00

4
3

Нежитлове приміщення № 12 на 1-му поверсі бізнес-центру 
вантажного термінала площею 15,0 м2, за адресою: Київська 
обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 
на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

ТОВ «ІВ ГРУП»

3 
60

0,
00

5

4

Частина твердого покриття біля перону S площею 72,0 м2, 
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль», на балансі ДП «Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

ФОП Чебаков Олек-
сій Іванович

3 
00

0,
00

4

5

Нежитлове приміщення № 91 на 1-му поверсі бізнес-центру 
вантажного термінала площею 24,9 м2, за адресою: Київська 
обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 
на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

ТОВ «Українські 
інноваційні консуль-
танти»

3 
30

0,
00

4

6
Будівлі, споруди (8 одиниць) площею 2 274 м2 та обладнан-
ня (88 одиниць), за адресою: Київська обл., м. Васильків, 
вул. Шевченка, 15

ТОВ «Європейський 
центр консалтингу та 
оцінки» 16

 0
00

,0
0

5

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди

7
Частина нежитлового приміщення площею 20,0 м2, за адре-
сою: Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 13а, 
на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»

ФОП Гундарева А. О.

3 1
80

,0
0

3

8

Частина нежитлового приміщення площею 18,48 м2, 
за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Пе-
ремоги, 13а, на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ 
«Укрпошта»

ФОП Гундарева А. О.

3 
17

5,
00

3

9
Майданчик № 3 площею 21,6 м2, за адресою: Київська 
обл., м. Переяслав-Хмельницький, просп. Червоноармійців, 
2, на балансі ДП «Виробниче об’єднання «Київприлад»

ТОВ «Українські 
інноваційні консуль-
танти» 3 3

00
,0

0

4

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

10

Частина бетонованого майданчика площею 35, 0 м2 біля 
труби промислово-опалювальної котельні (ПОК) за адре-
сою: Київська обл., м. Прип’ять, проммайданчик ЧАЕС, на 
балансі ДСП «Чорнобильська АЕС» 

ФОП Гундарева А. О.

3 
25

0,
00

3

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 09.06.2016

№ 
з/п Назва об’єкта Переможець 

конкурсу
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т,
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н
Ст

ро
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на
нн

я 
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бі
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 Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлове приміщення площею 9,45 м2 на першому поверсі будівлі 

автовокзалу «Київ», за адресою: м. Київ, просп. Науки, 1/2, на балансі 
ДП «Київпассервіс»

ФОП Крав-
цов О. І.

3 
10

0,
00

3

2 Нежитлове приміщення площею 1162,0 м2 за адресою:  
Київська обл., м. Бровари, вул. Горького, 1, на балансі УВТО  
КП «Кіровгеологія»

ФОП Чеба-
ков О. І.

4 
90

0,
00

4

3 Нежитлове приміщення площею 31,4 м2, за адресою: Київська обл., 
м. Миронівка, вул. Леніна, 54, на балансі Київської обласної дирекції 
УДППЗ «Укрпошта»

ФОП Ма-
зур В. О. 

3 
20

0,
00

4

4 Нежитлове приміщення площею 35,0 м2, за адресою:  
Київська обл., м. Бровари, вул. Горького, 1, на балансі УВТО  
КП «Кіровгеологія»

ФОП Гундаре-
ва А. О.

3 
15

5,
00

3

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
5 Нежитлове приміщення (інв. 1000001) площею 10,2 м2, за адресою: 

Київська обл., смт Згурівка, вул. Українська, 13б, на балансі Київської 
обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»

ФОП Гундаре-
ва А. О.

3 
15

0,
00

3

6 Приміщення № 53 площею 42,6 м2 на 2-му поверсі адміністративно-
виробничої будівлі ЦЗС (інв. № 15035), за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», на балансі ДП 
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

ФОП Гундаре-
ва А. О.

3 
17

5,
00

3

7 Частина бетонованого майданчика площею 16 790,0 м2 біля будівлі 
«Сховище відпрацьованого ядерного палива» (СВЯП) (інв. № 8233), 
за адресою: Київська обл., м. Прип’ять, проммайданчик ЧАЕС, на ба-
лансі ДСП «Чорнобильська АЕС»

ФОП Гундаре-
ва А. О.

6 
00

0,
00

5

8 Приміщення № 172 та частина приміщення № 226 на 3-му поверсі 
пасажирського термінала «D» площею 315,0 м2, за адресою: Київська 
обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», на балансі 
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

ТОВ ТД Ріел-
тер-Украї на

2 
90

0,
00

4

9 Майданчики (інв. № 37207059, № 37207060, № 37207061, № 37207062, 
№ 37207063, № 37207064) загальною площею 684,0 м2, за адресою: 
Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, просп. Червоноармійців, 2, 
на балансі ДП «Виробниче об’єднання «Київприлад»

ФОП Гундаре-
ва А. О.

3 
20

0,
00

3

№ 
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10 Приміщення № 93 та № 94 площею 29,1 м2 на 3-му поверсі пасажир-
ського термінала «D», за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП 
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», на балансі ДП «Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

ТОВ «Європей-
ський центр 
консалтингу та 
оцінки» 3 

00
0,

00

5

11 Приміщення № 175 та № 176 та частини приміщення № 226 площею 
45,0 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D», за адресою: Ки-
ївська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», на 
балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

ТОВ «Європей-
ський центр 
консалтингу та 
оцінки» 3 

00
0,

00

5

12 Приміщення № 6 та № 7 площею 32,6 м2 на 3-му поверсі пасажирсько-
го термінала «D», за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Між-
народний аеропорт «Бориспіль», на балансі ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль»

ТОВ «Європей-
ський центр 
консалтингу та 
оцінки» 3 

00
0,

00

5

IнформацIя
рв фдму по кiровоградськiй області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки, що відбувся 10.06.2016

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано това-
риство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський аукціонний центр» для 
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення 
площею 2,8 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку за адресою: м. Кіровоград, 
вул. Жовтневої революції, 68, що перебуває на балансі державного навчального 
закладу «Кіровоградський професійний ліцей імені Героя Радянського Союзу О. С. 
Єгорова». Вартість робіт – 1000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.

інформація 
рв фдму по Полтавській області про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення 
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбувся 02.06.2016
Переможцями конкурсу визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцінки 

державного майна: частини нежитлового приміщення, площею 1,0 м2 за адресою: 
просп. Першотравневий, 27, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського 
національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка, з метою продовжен-
ня дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 810,00 грн, строк виконання 
робіт – 5 календарних днів;

юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Екс-
поцентр» на проведення оцінки державного майна: дитячого садка та будівлі АХЧ 
до дитячого садка за адресою: с. Святилівка, Глобинський р-н, Полтавська обл., 
що обліковується на балансі ПАТ «Полтаварибгосп», з метою визначення розміру 
збитків, завданих державі. Вартість виконаних робіт – 1 163,00 грн, строк виконан-
ня робіт – 5 календарних днів;

юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомос-
ті» на проведення оцінки державного майна: об’єкта державної власності гру-
пи А – будівлі адміністративного корпусу загальною площею 453,4 м2 за адресою: 
вул. Спаська, 10, м. Полтава, що обліковується на балансі ПАТ «Полтавакондитер», 
з метою визначення ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні. Вартість вико-
наних робіт – 1 600,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

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

оціночної діяльності, який буде залучений до проведення  
незалежної оцінки об’єкта приватизації, що відбувся 07.06.2016

Переможець конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності на право прове-
дення незалежної оцінки по об’єкту приватизації – сауні площею 51,7 м2 за адре-
сою: м. Київ, вул. Білецького, 34 (літера В) – ПП «Гарант-експерт». Вартість робіт – 
3000,00 грн, термін виконання – 4 календарних дні.

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 06.06.2016

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2 Адреса об’єкта оцінки СОД – переможець 
конкурсу

Термін 
вико-
нання, 
кален-
дарних 

днів

Вартість 
виконан-
ня робіт, 

грн

1 Нежитлове при-
міщення

41,3 м. Київ, просп. Пере-
моги, 14

ТОВ «Сарос» 2 3370,00

2 Нежитлове приміщен-
ня – частина пам’ятки 
архітектури

44,07 м. Київ, вул. Володимир-
ська, 2

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

3 3500,00

3 Нежитлове при-
міщення

22,4 м. Київ, просп. Пові-
трофлотський, 39/1

ТОВ «Сарос» 2 3370,00

4 Нежитлове при-
міщення

140,0 м. Київ, просп. Пові-
трофлотський, 39/1

ТОВ «КП «Оріяна» 4 3600,00

5 Нежитлове при-
міщення

5,0 м. Київ, вул. М. Криво-
носа, 2а

ТОВ «Сарос» 2 3200,00

6 Нежитлове при-
міщення

20,7 м. Київ, бульв. Дружби 
Народів, 28

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

3 3400,00

7 Нежитлове при-
міщення

30,7 м. Київ, просп. Кома-
рова, 1

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

3 3500,00

8 Нежитлове при-
міщення

17,0 м. Київ, вул. Костянти-
нівська, 68

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

3 3300,00

9 Нежитлове при-
міщення

25,53 м. Київ, вул. Гарматна, 2 ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

3 3300,00

10 Нежитлове при-
міщення

36,5 м. Київ, вул. Костянти-
нівська, 68

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

3 3500,00

11 Нежитлове при-
міщення

15,0 м. Київ, вул. Вавіло-
вих, 13

ТОВ «Сарос» 2 3320,00

12 Частина нежитлового 
приміщення

80,8 м. Київ, вул. Костянти-
нівська, 68

ТОВ «Сарос» 2 3500,00

13 Нежитлове при-
міщення

436,7 м. Київ, вул. І. Фран-
ка, 26а

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

3 4200,00

14 Нежитлове при-
міщення

69,5 м. Київ, вул. Тростя-
нецька, 47

ТОВ «Сарос» 2 3370,00

15 Нерухоме майно 585,7 м. Київ, бульв. Л. Укра-
їнки, 26

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

3 4200,00

16 Частина нежитлового 
приміщення

3,0 м. Київ, вул. Ломоно-
сова, 67

ТОВ «Сарос» 2 3320,00

17 Частина нежитлового 
приміщення

4,0 м. Київ, вул. Ломоно-
сова, 65

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

3 3300,00

18 Частина нежитлового 
приміщення

2,0 м. Київ, вул. Ломоно-
сова, 63

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

3 3300,00

19 Частина нежитлового 
приміщення

2,0 м. Київ, вул. Г. Родим-
цева, 3

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

3 3300,00

20 Частина нежитлового 
приміщення

2,0 м. Київ, вул. Г. Родим-
цева, 1

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

3 3300,00

21 Частина нежитлового 
приміщення

3,0 м. Київ, вул. Бурмис-
тенка, 4

ТОВ «Сарос» 2 3320,00

22 Частина даху та тех-
нічного поверху

10,0 
(у т.ч. 
5,0 та 
5,0)

м. Київ, вул. Б.Хмель-
ницького, 8/16

ФОП Рябченко О. М. 5 3500,00

23 Нежитлове при-
міщення

144,8 м. Київ, просп. Голосіїв-
ський, 50

ТОВ «Сарос» 2 3770,00

24 Нежитлове при-
міщення

154,0 м. Київ, вул. Старосіль-
ська, 2

ТОВ «Сарос» 2 3900,00

25 Частина нежитлового 
приміщення

97,5 м. Київ, вул. Ніжин-
ська, 29 Є

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

3 3500,00

26 Частина даху та тех-
нічного поверху

6,0 (у 
т.ч. 
2,0 та 
4,0)

м. Київ, вул. Володимир-
ська, 72

ПП «Фірма «Конкрет» 4 4700,00

27 Частина нежитлового 
приміщення

149,5 м. Київ, вул. Федоро-
ва, 12 

ТОВ «Сарос» 2 3600,00

28 Частина нежитлового 
приміщення

3,0 м. Київ, вул. Бориспіль-
ська, 5

ТОВ «Сарос» 2 3240,00

29 Нежитлове при-
міщення

18,0 м. Київ, вул. Бударіна, 3 ПП «Експерт-Аналітик» 3 3500,00

30 Нежитлове при-
міщення

18,0 м. Київ, вул. Леніна, 4 ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

3 3400,00

31 Частина нежитлового 
приміщення

94,8 м. Київ, вул. Горько-
го, 152

ТОВ «Сарос» 2 3440,00


