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вінницька область
інформація 

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

Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно: вагон-будинок інв. 
№ 68-006,1992 р. в., реєстраційний № 371825.28.ААБАГИ947, вагон-будинок інв. 
№ 68-002, 1991 р. в., реєстраційний № 371825.28.ААБАГИ946, вагон-будинок інв. 
№ 68-004, 1992 р. в., реєстраційний № 371825.28.ААБАГИ945.

Адреса об’єкта: 24200, Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт Томашпіль, 
вул. Інтернаціональна, 8.

Балансоутримувач: ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», код за ЄДРПОУ 
32721857.

Адреса балансоутримувача: 24200, Вінницька обл., Томашпільський р-н, 
смт Томашпіль, вул. Інтернаціональна, 8.

Інформація про об'єкт: вагон-будинок інв. № 68-004, 1992 р. в., розміри 7000 
х 3000 х 2600 мм, встановлений на металевих конструкціях (без фундаменту), стан 
незадовільний; вагон-будинок інв. № 68-002, 1991 р. в., розміри 7000 х 3000 х 2600 
мм, встановлений на трьох бетонних блоках (без фундаменту), стан незадовіль-
ний; вагон-будинок інв. № 68-006, 1992 р. в., розміри 7000 х 3000 х 2600 мм, вста-
новлений на щебені, стан задовільний. Вагон-будинки розташовані в центральній 
частині населеного пункту.

Початкова ціна без ПДВ – 97 319,00 грн, ПДВ – 19 463,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 116 782,80 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 привати-
зації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний 
термін за актом передачі.

Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України для фізичних 
та юридичних осіб.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку 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 11 678,28 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.

аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено 
21.10.2016 українською універсальною біржею, час початку внесення ціно-
вих пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових 
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 17.10.2016 до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 

в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому чис-
лі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
25 вересня 2015 року за № 1147/27592.

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

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

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

дніПроПетровська область
інформація 

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

Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів – державне майно розброньованої 
автомобільної колони у складі: будівля складу ПАРМ (літ. Л-1) площею 368,9 м2; 
автобус IКАРУС № 49-97 ЯАА; автобус IКАРУС № 49-98 ЯАА; автобус ТОР 42091 
№ 45-86 ЯАА.

Адреса об’єкта: м. Дніпропетровськ, вул. Філософська, 39.
Балансоутримувач: код ЄДРПОУ 02139245 Товариство з додатковою відпо-

відальністю «Автопромінь» за адресою: 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Філо-
софська, 39.

Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля складу 
ПАРМ (літ. Л-1) площею 368,9 м2 без підвалу, складається з трьох окремих боксів 
площами: 167,9 м2, 101,7 м2, 99,3 м2. Вхід до кожного боксу окремий, здійснюється 
через металеві ворота. Рік побудови – 1967.

Будівля розташована на території автотранспортного підприємства в глибині 
двору. Територія підприємства огороджена. Є під’їзд до об’єкта. Поблизу розта-
шовані зупинки громадського транспорту. Будівля обладнана системою електро-
постачання. Опалення, водопостачання та каналізація відсутні.

Будівля потребує проведення поточних ремонтних робіт.
Автобус IКАРУС № 49-97 ЯАА; автобус IКАРУС № 49-98 ЯАА; автобус ТОР 42091 

№ 45-86 ЯАА розукомплектовані, підлягають ліквідації на брухт.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 767 689,00 грн, ПДВ – 153 537,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 921 226,80 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх са-

нітарних, протипожежних та інших правил по утриманню об’єкта та дотримання 
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; зняти авто-
транспорт з обліку в органах ДАІ; подальше відчуження об’єкта приватизації можли-
ве лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених дого-
вором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який 
здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; право 
користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом 
приватизації, вирішується покупцем самостійно в порядку, встановленому чинним 
законодавством України; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з 
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну про-
дажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти 
його у триденний термін за актом передачі.

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

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

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення 
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час 
роз рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області.

Сума грошових коштів у розмірі 92 122,68 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній 
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10 % від почат-
кової ціни об’єкта приватизації – групи інвентарних об’єктів – державного майна 
розброньованої автомобільної колони у складі: будівля складу ПАРМ (літ. Л-1) 

площею 368,9 м2; автобус IКАРУС № 49-97 ЯАА; автобус IКАРУС № 49-98 ЯАА; ав-
тобус ТОР 42091 № 45-86 ЯАА, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, 
вул. Філософська, 39»).

Кінцевий термін прийняття заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 
17 жовт ня 2016 року до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено акціонерним товариством 
державної акціонерної компанії «національна мережа аукціонних центрів» 
в особі філії «дніпропетровський аукціонний центр» (http://nmac.net.ua) 
21 жовтня 2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

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

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайті публічного акціонерного товариства 
Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
nmac.net.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії публічного акціонерно-
го товариства Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних 
центрів» – «Дніпропетровський аукціонний центр» (49044, м. Дніпропетровськ, 
вул. Шевченка, 18б, оф. 10) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках 
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також 
докази надсилання цих документів.

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

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. 
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській облас-
ті за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, 
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (056) 744-11-41.

київська область
інформація 

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

Назва об’єкта: частина будівлі філії АКАБ «Україна» загальною площею 
232,0 м2.

Адреса об’єкта: Київська обл., Васильківський р-н, смт Гребінки, вул. Інду-
стріальна, 4.

Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою вбудовані приміщення, розташовані 
на 1-му та 2-му поверхах двоповерхової будівлі. Приміщення відокремлені у пла-
ні, забезпечені окремим входом. Функціональне призначення – адміністративне. 
Існуючі елементи внутрішньої системи інженерного забезпечення будівлі вклю-
чають: електропостачання, водопостачання, опалення, каналізацію. Загальний 
технічний стан задовільний.

Початкова ціна продажу об’єкта без ПДВ – 855 940,00 грн, ПДВ – 
171 188,00 грн.

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням Пдв – 1 027 128,00 грн.
Умови продажу: покупець визначає умови подальшої експлуатації об’єкта при-

ватизації на власний розсуд.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно 

до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої прива-
тизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом 
Фонду державного майна України від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.

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

Сума грошових коштів у розмірі 102 712,80 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській 
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по 
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта прива-
тизації в сумі 102 712,80 грн, без ПДВ»).

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

аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено 
товарною біржею «універсальна товарно-сировинна біржа» (https://www.
utsb.com.ua) 21 жовтня 2016 року. Час початку аукціону за методом зни-
ження ціни в електронній формі – 10.00.

Заява на участь в аукціоні за методом зниження ціни в електронній формі та 
фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному ви-
гляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа»: https://
www.utsb.com.ua.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні за методом зниження ціни 
в електронній формі – 17 жовтня 2016 року до 18.00.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. 
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області за адре-
сою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, к.603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 
16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел.: (044) 200-25-40.

львівська область
інформація 

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

Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних 
об’єктів у складі: шафа управління 317, шафа управління 2Щ317 (2 шт.), шафа управ-
ління 2ЩК317 (2 шт.), шафа управління 1Щ317, шафа управління ЩУ 317 (4 шт.), шафа 
управління ЯС 317, шафа управління КИП 317, шафа управління ЯГ 317 21, шафа 
управління ЯГ 317 22, шафа управління ЯГ 317 23, шафа управління 317 19, шафа 
управління 317 19а, засувка 150 (22 шт.), засувка 100 (4 шт.), повітряна засувка.

Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м.Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна», ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансоутриму-

вача: 80100, Львівська обл., м.Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: складові об’єкта знаходяться у виробничо-складських 

приміщеннях підприємства. Дата випуску – 1990-ті роки. Технічний стан – умовно 
придатний до використання після проведення робіт з відновлення експлуатацій-
ної придатності. Шафи управління можуть бути використані як внутрішні елементи 
іншого електротехнічного обладнання.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 32 900,00 грн; ПДВ – 6 580,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 39 480,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить 

3 948,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження 

покупцем об’єкта приватизації здійснювати після повної сплати ціни продажу за 

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 приміщенні фдму

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

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

проДаж об’єктів групи Д

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.

згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за виконанням 
умов продажу 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 прийняття заяв на участь в аукціоні за методом зниження 
ціни – 17.10.2016 до 18.00.

аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено 
товарною біржею «українська міжрегіональна спеціалізована» 21.10.2016, 
час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових про-
позицій) – 14.00.

Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно 
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації 
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції 25 вересня 2015 за № 1147/27592 (зі змінами).

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, по-
даються в електронному вигляді на електронну адресу: office@uisce.com.ua. Протягом 
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати 
на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, 
вул. Костянтинівська, 2а) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та 
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази 
надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні про-
водиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі 
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду дер-
жавного майна України 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 ін-
формацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональ-
на спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а), тел. (044) 337-23-61, 
337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 
3-й поверх, кімн. 9, тел. (032)261-62-14).

інформація 
про продаж в електронній формі на аукціоні за методом  

зниження ціни об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних 

об’єктів у складі: ліфт пасажирський (3 шт.), вентилятор ВДП-10, трансформатор 
ТМ 400/6, клапан Т-33, кран-балка ручна Г/Я 2т, ежектор водостійкий, бак мірний 
(2 шт.), бак зрошувальної води, бак робочої води (2 шт.), бак розпущення води, 
бак промивки води, гідротрансформатор (2 шт.), компенсатор (5 шт.), деаератор, 
компенсатор 2-лінзовий.

Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна», ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансоутриму-

вача: 80100, Львівська обл., м.Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: складові об’єкта знаходяться на території підприєм-

ства, на непризначеній для їх зберігання земельній ділянці під відкритим небом, 
унаслідок чого зазнають тривалого негативного впливу природних чинників. Дата 
випуску об’єкта – 1980 – 1990-ті роки. Технічний стан одиниць – непридатний до 
використання (розкомплектованість, деформації, глибокі корозійні ураження), 
частина одиниць обладнання (вентилятор, трансформатор, клапан, баки) умовно 
придатні до використання після відновлювального ремонту).

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 36 500,00 грн; ПДВ – 7 300,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 43 800,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить 

4 380,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець;
подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації здійснювати після повної 

сплати ціни продажу за згодою державного органу приватизації, який здійснює 
контроль за виконанням умов продажу 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 прийняття заяв на участь в аукціоні за методом зниження 
ціни – 17.10.2016 до 18.00.

аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено 
товарною біржею «українська міжрегіональна спеціалізована» 21.10.2016, 
час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових про-
позицій) – 14.00.

Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно 
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації 
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції 25 вересня 2015 за № 1147/27592 (зі змінами).

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: office@uisce.com.ua. Про-
тягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані 
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» 
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох 
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до 
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв 
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгля-
ду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та за-
яви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та 
Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року 
за № 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову ін-
формацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональ-
на спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а), тел. (044) 337-23-61, 
337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 
3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

хмельницька область
інформація 

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

Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 643,1 м2.
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Старосинявський р-н, смт Стара Си-

нява, вул. Грушевського, 62.
Балансоутримувач: Територіальне управління державної судової адміністрації 

Хмельницької області.
Відомості про об’єкт: вбудовані приміщення загальною площею 643,1 м2, за-

ймають підвал площею 245,7 м2, перший поверх площею 264,4 м2 та частину друго-

го поверху площею 133,0 м2. Частина приміщень другого поверху площею 60,0 м2 
орендується бюджетною організацією. Будівля, в якій знаходиться об’єкт привати-
зації, розташована в центральній частині селища Стара Синява. Під’їзд до будівлі 
здійснюється з вулиці Грушевського. Приміщення мають чотири окремих входи, 
один центральний з вулиці Грушевського і три з тильної сторони будівлі.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 120 700,00 грн, 
ПДВ – 24 140,00 грн

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 144 840,00 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта приватизації визначає покупець; право воло-

діння, користування і розпорядження об’єктом приватизації переходить до покуп-
ця після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації; переможцю 
аукціону після підписання акта передачі об’єкта приватизації згідно з чинним за-
конодавством України здійснити заходи щодо переоформлення права власності 
на об’єкт приватизації.

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

го відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації. Покупець сплачує послуги 
нотаріуса.

аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «укра-
їнська міжрегіональна спеціалізована» 21 жовтня 2016 року, час початку 
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення 
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, 
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 «Українська міжрегіональна 
спеціалізована» на електронну адресу www.uisce.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Українська міжрегіональна спе-
ціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінал заяви на участь в 
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є 
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єтів, що 
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів дер-
жавної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного май-
на України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
26.06.1998 № 400/2840 (зі змінами).

Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 17.10.2016 до 17.00.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахун-

ку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на р/р № 37189500900001 
в ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152, одер-
жувач – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.

Сума грошових коштів в розмірі 14 484,00 грн, що становить 10 % від початкової 
ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р № 37314021016420 
в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ 
по Хмельницькій області.

Переможцем аукціону визнається покупець, що запропонував у ході торгів 
найвищу ціну.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його 
розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Хмельниць-
кій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. (0382) 79-56-16, 
час роботи – з 8.00 до 17.00, крім вихідних.

ЧерHівецька область
інформація 

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

комплексу державного підприємства – новодністровської  
державної швейно-трикотажної фабрики

Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс Новодністровської державної 
швейно-трикотажної фабрики.

Балансоутримувач: Новодністровська державна швейно-трикотажна фа-
брика.

Код за ЄДРПОУ: 25077191.
Місцезнаходження об’єкта: 60236, м. Новодністровськ, Сокирянський р-н, 

Чернівецька область.
Види діяльності об’єкта: виробництво швейних, трикотажних виробів та ви-

робів з текстилю, роздрібна та оптова торгівля тканинами.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять 417 од. 

основних засобів, у тому числі: транспортні засоби – 2 од., інші необоротні акти-
ви – 415 од. Будівлі та споруди у підприємства відсутні. Основні засоби та запаси 
підприємства зберігаються в орендованому складі.

Відомості про земельну ділянку: –.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює ви-

робничу діяльність з 2005 р., продукція не випускається. Обсяг власного капіталу 
підприємства є від’ємним значенням і становить (–) 44,3 тис. грн. Заборгованість 
станом на 29.02.2016: дебіторська – немає; кредиторська – 240,7 тис. грн. Непо-
критий збиток минулих років – 537,8 тис. грн. Підприємство збиткове, не рента-
бельне. Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне серед-
овище, утворення і розміщення відходів у підприємства немає.

Чисельність працюючих: 2 особи (в. о. директора – 1, бухгалтер – 1).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 24 750,00 грн, 

ПДВ – 4 950,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 29 700,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець.
2. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи 

уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 
40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які за-
конодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та 
статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати пере-
ходу права власності.

3. Новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’язків підприємства.
4. Погашення кредиторської заборгованості підприємства станом на 

29.02.2016, зокрема: заборгованості із заробітної плати в сумі 104,9 тис. грн, 
зобов’язань перед бюджетом в сумі 49,8 тис. грн та зі страхування в сумі 69,6 тис. 
грн, протягом 6 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу, іншої заборго-
ваності – протягом 12 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу.

5. Створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації 

в період чинності зобов’язань здійснюється за погодженням з державним органом 
приватизації із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань, 
не виконаних покупцем на момент такого відчуження.

7. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища».

8. В установленому чинним законодавством порядку покупець зобов’язаний 
здійснити державну реєстрацію припинення Новодністровської державної швейно-
трикотажної фабрики шляхом її реорганізації протягом 18 місяців від дня переходу 
до покупця права власності на об’єкт приватизації.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.

Грошові кошти в розмірі 2 970,00 грн, що становить 10% від початкової ціни 
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – 
РВ ФДМУ по Чернівецькій області, ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539, 
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м.Київ.

аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено 
21.10.2016 українською універсальною біржею, час початку внесення ціно-
вих пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових 
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

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

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

Кінцевий термін прийняття заяв: 17.10.2016 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. До-

даткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адре-
сою: 58001, м.Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21а, телефон для довідок: 51-86-60. Час 
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

м. київ
інформація 

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

Назва об’єкта: індивідуально визначене майно – кран автомобільний (КС-4561) 
К-162 на базі шасі КрАЗ-257, державний № АА8416ВМ, інв. № 8457.

Адреса об’єкта: 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 8.
Балансоутримувач об’єкта: Мостозагін № 2 ПАТ «Мостобуд», код за ЄДРПОУ 

01386303. Адреса балансоутримувача: 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 8.
Відомості про об’єкт: кран автомобільний (КС-4561) К-162 на базі шасі КрАЗ-

257, державний номер АА 8416 ВМ, інвентарний номер 8457, не увійшов до ста-
тутного капіталу ПАТ «Мостобуд» та перебуває на балансі Мостозагону № 2. Кран 
КС-4561 найбільш потужний вітчизняний автомобільний кран максимальною ван-
тажопідйомністю 16 т на основній стрілі, оснащений основною стрілою завдовжки 
10 м, подовженими – 14, 18 і 22 мм, з гуськом 5 м. Веж-стріловим обладнанням 
не оснащується. Базове шасі автомобіля КрАЗ-257К1 або КрАЗ-250. Силова уста-
новка – генератор ЕСС5-82-4У2. Привід крана електричний від власної установки 
або від зовнішньої мережі. Привід механізмів індивідуальний від електродвигуна. 
Система управління робочими рухами контроллеру дозволяє поєднувати підйом 
(опускання) гака або стріли з обертанням поворотної платформи. Швидкості ро-
бочих рухів регулюються підключенням опорів в ланцюзі роторів і зміною часто-
ти струму генератора. Кран має гідравлічні виносні опори і може працювати на 
виносних опорах, без виносних опор, може пересуватися з вантажем на гаку не 
більше 4,4 т на основній стрілі зі швидкістю до 5 км/год. Пересування з вантажем 
дозволено тільки при розташуванні стріли по осі крана в сторону заднього моста. 
Кабіна управління в зимовий час опалюється електрообігрівачем. Характеристи-
ка КТЗ: номер шасі 325204014408/4407G, маса без навантаження: 20000, повна 
маса: 20000, об’єм двигуна 14860 см3, пробіг: 253461 км.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 90 673,20 (дев’яносто тисяч шіст-
сот сімдесят три гривні 20 коп.). ПДВ – 18 134,64 (вісімнадцять тисяч сто тридцять 
чотири гривні 64 коп.).

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 108 807,84 (сто вісім тисяч 
вісімсот сім гривень 84 коп.).

Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшого використання 
автокрана на власний розсуд.

Засоби платежу – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призна-

чення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та ко-
шти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вносяться на р/р 
№ 37184501900001 в ГУДКСУ у м.Києві, МФО 820019, код за ЄДРПОУ 19030825, 
одержувач: РВ ФДМУ по м. Києву.

Грошові кошти у розмірі 10 880,78 грн без ПДВ, що становить 10 % від початко-
вої ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37313080214093 в ДКСУ, м.Київ, МФО 820172, 
код за ЄДРПОУ 19030825, одержувач: РВ ФДМУ по м.Києву (призначення платежу: 
«10% від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 10 880,78 грн, без ПДВ»).

аукціон за методом зниження ціни в електронній формі в онлайн режи-
мі буде проводитись товарною біржею «універсальна товарно-сировинна 
біржа» в системі електронних торгів 17 жовтня 2016 року. Час початку аук-
ціону – 10.00.

Кінцевий термін прийняття заяв (за три дні до дати проведення аукціону) – 
13 жовтня 2016 року до 17.00.

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

Кожний учасник аукціону укладає договір з Товарною біржею «Універсальна 
товарно-сировинна біржа» про умови участі в аукціоні в електронній формі та 
зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити біржі винагороду за про-
ведення аукціону (1 % від початкової ціни продажу, з урахуванням ПДВ).

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Універсальна товарно-
сировинна біржа» на електронний ресурс https://www.utsb.com.ua. Протягом двох 
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати 
на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054, м.Київ, 
вул. Бульварно-Кудрявська, (Воровського), 51, офіс 11) оригінал заяви на участь 
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що 
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що 
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів дер-
жавної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного май-
на України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 
8 понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, п’ятниця з 9.00 до 16.00.

Отримати додаткову інформацію можна в Регіональному відділенні ФДМУ 
по м. Києву, м.Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн.331, понеділок – четвер з 9.00 до 
17.00, п’ятниця з 9.00 до 16.00; телефон для довідок 281-00-35. 

ПіДЛЯГАЮТЬ ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом ПроДАЖУ 
нА АУКЦіоні

Перелік 
об’єктів незавершеного будівництва державної власності, 

що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 16.09.2016 № 1731)

рівненська область
1. Квартира № 1 в 4-квартирному житловому будинку з господарськими при-

міщеннями, що перебуває на балансі Служби автомобільних доріг у Рівненській 
області, за адресою: Рівненська обл., Костопільській р-н, с. Базальтове, вул. Ба-
зальтівська, 3.

2. Квартира № 2 в 4-квартирному житловому будинку з господарськими при-
міщеннями, що перебуває на балансі Служби автомобільних доріг у Рівненській 
області, за адресою: Рівненська обл., Костопільській р-н, с. Базальтове, вул. Ба-
зальтівська, 3.

3. Квартира № 3 в 4-квартирному житловому будинку з господарськими при-
міщеннями, що перебуває на балансі Служби автомобільних доріг у Рівненській 
області, за адресою: Рівненська обл., Костопільській р-н, с. Базальтове, вул. Ба-
зальтівська, 3.

4. Квартира № 4 в 4-квартирному житловому будинку з господарськими при-
міщеннями, що перебуває на балансі Служби автомобільних доріг у Рівненській 
області, за адресою: Рівненська обл., Костопільській р-н, с. Базальтове, вул. Ба-
зальтівська, 3.

ПіДЛЯГАЮТЬ ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом ПроДАЖУ 
нА АУКЦіоні ЗА меТоДом ЗнИЖеннЯ ЦінИ

Перелік 
об’єктів незавершеного будівництва державної власності, 

що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні  
за методом зниження ціни  

(затверджений наказом ФДМУ від 16.09.2016 № 1732)

львівська область
1. 20-квартирний житловий будинок за адресою: 81100, Львівська обл., Пус-

томитівський р-н, смт Щирець, вул. Є. Коновальця, 19.
2. Лікарня за адресою: 80300, Львівська обл., Жовківський р-н, с. Гійче, 

вул. Молодіжна, 1а.

львівська область
інформація 

про продаж на аукціоні за методом зниження ціни в електронній формі 
об’єктів незавершеного будівництва (державна форма власності)

1. Назва об’єкта незавершеного будівництва: 20-квартирний житловий 
будинок.

Місцезнаходження: вул. Є. Коновальця, 19,смт Щирець, Пустомитівськийр-н, 
Львівська обл.

Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: 20-квартирний житловий бу-
динок розташований на околиці смт Щирець. Під’їзна дорога – грунтово-щебенева. 
Відстань до дороги загального користування – до 800 м. Початок будівництва – 1991 
рік. Припинення будівництва – 1999 рік. Цегла першого поверху значно викришена 
із зовнішньої та внутрішньої сторони (внаслідок непроведення консервації), під 
час спроби демонтажу цегла кришиться. Фундамент – з/б блоки, частково цегла. 
Висота фундаменту – з/б блоки (4 ряди).

Перекриття – з/б плити, підлога, двері та віконні блоки відсутні. Інженерні ко-
мунікації до будівлі не підведені.

Ступінь будівельної готовності – 5,25 %. Земельна ділянка – 1 500,0 м2.
Ціна об’єкта без ПДВ – 243 500,00 грн. ПДВ – 48 700,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 292 200,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 29 220,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта незавершеного будівництва вносяться на рахунок № 37316080000840, 
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк 
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.

З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Є. Коновальця, 19, смт Щи-
рець, Пустомитівський р-н, Львівська обл.

2. Назва об’єкта незавершеного будівництва: лікарня.
Місцезнаходження: вул. Молодіжна, 1а, с. Гійче, Жовківський р-н, Львівська обл.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: початок будівництва – 1985 

рік. Припинення будівництва – 1992 рік. Розміри будівлі 12,6 x 53,0 м та прибудова 
3,3 x 7,0 м. Висота будівлі – 13,2 м, висота приміщень – 3,0 м. Кількість поверхів – 4. 
По головній будові виконано: фундамент стрічковий із залізобетонних блоків типу 
ФБС 24-5-6 у три шари, стіни цегляні товщиною 50 см, облицювання фасаду – си-
лікатна цегла під розшивку швів, перегородки цегляні, невиштукатурені, дверні та 
віконні перемички – з/б, перекриття – з/б плити розміром 6,0 x 1,2 м, дах двоскат-
ний, покрівля з азбестоцементних листів на дерев’яних кроквах, сходи – з/б, одно-
маршеві, без огородження, оздоблення: внутрішнє відсутнє, підлога – цементна 
стяжка, двері, вікна відсутні.

Інженерні комунікації до будівлі не підведені.
Ступінь будівельної готовності – 46,4 %. Земельна ділянка – 3 500,00 м2.

Ціна об’єкта без ПДВ – 1 447 095,00 грн. ПДВ – 289 419,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 1 736 514,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 173 651,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840, 
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк 
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.

З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Молодіжна, 1а, с. Гійче, 
Жовківський р-н, Львівська обл.

Умови продажу об’єктів незавершеного будівництва:
завершення будівництва протягом 5 років без збереження первісного призна-

чення об’єкта; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього 
природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію 
об’єкта; питання землекористування покупець вирішує самостійно з органами місце-
вого самоврядування відповідно до чинного законодавства; забороняється подальше 
відчуження об’єкта приватизації протягом трьох років з моменту його придбання по-
купцем. Після спливу зазначеного терміну відчуження об’єкта приватизації можливе 
лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором 
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здій-
снює контроль за їх виконанням; протягом одного року з моменту підписання акта 
приймання-передачі підготувати документи та здійснити відповідні дії щодо пере-
оформлення права забудовника на об’єкт приватизації; на вимогу продавця покупець 
зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта під-
сумкової перевірки виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення 
необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону 
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу 
участь у цьому аукціоні.

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

Плата за реєстрацію заяви (по кожному об’єкту окремо) в сумі 17,00 грн та 
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на роз-
рахунковий рахунок № 37180500900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львів-
ській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській 
області, МФО 825014.

У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено 

21 жовтня 2016 року філією «львівський аукціонний центр» Пат дак «націо-
нальна мережа аукціонних центрів» (електронна адреса: Filia.lac.nmac@ukr.
net). Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час за-
кінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
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конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

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

проДаж об’єктів групи ж

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

проДаж об’єктів групи е

інформація 
про повторний продаж державної частки у статутному  

капіталі товариства з обмеженою відповідальністю  
«оздоровчий комплекс – «Пролісок» на аукціоні

Найменування: державна частка у статутному капіталі товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Оздоровчий комплекс – «Пролісок», що становить 31,07 % 
статутного капіталу товариства.

Місцезнаходження: 08711, Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, 
вул. Солов’яненка, 369, тел. (044) 520-89-99.

Код за ЄДРПОУ 05503496.
Розмір статутного капіталу: 13 316 000,00 (тринадцять мільйонів триста шіст-

надцять тисяч) гривень.
Основний вид діяльності (за КВЕД): 85.11.3 санаторно-курортні заклади.
Номінальна вартість державної частки: 4 137 281,20 (чотири мільйони сто трид-

цять сім тисяч двісті вісімдесят одна гривня 20 коп.) гривня.
Початкова ціна продажу державної частки: 2 043 470,00 (два мільйони 

сорок три тисячі чотириста сімдесят) гривень.
Площа земельної ділянки, на якій розташоване господарське товариство: 

немає.
Засоби платежу: грошові кошти.

Показники економічної діяльності за останні три роки

Показник 2013 р. 2014 р. 2015 р.
Баланс активів і пасивів, тис. грн 1,00 1,00 1 001,70
Рентабельність, % – – –
Вартість власного капіталу, тис. грн 1,00 1,00 1,00
Чистий прибуток (збиток), тис. грн – – –
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн – – –

Показники господарської діяльності станом на 30 червня 2016 року

Показник Значення 
показника

Середньооблікова чисельність працівників, осіб –
Балансова вартість основних фондів, тис. грн 1 000,70
Знос основних фондів, тис. грн (% від основних фондів) –
Дебіторська заборгованість, тис. грн 1,00
Кредиторська заборгованість, тис. грн 1 000,70
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утво-
рення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та спо-
руд, інформація про сплату екологічних зборів та платежів (у разі їх наявності)

Відсутні

Умови аукціону.
аукціон з продажу державної частки у статутному капіталі товариства 

з обмеженою відповідальністю «оздоровчий комплекс – «Пролісок», що 
становить 31,07 % статутного капіталу товариства (далі – аукціон), буде 
проведено у фонді державного майна україни 27 жовтня 2016 року об 11.00 
за адресою: м. київ, вул. кутузова, 18/9, кімн. 303 (3-й поверх).

Реєстрація учасників аукціону буде проводитись у день проведення аукціону 
з 10.00 до 10.50 за місцем проведення аукціону.

В аукціоні мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів 
приватизації згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного 
майна».

До участі в аукціоні не допускаються юридичні особи та фізичні особи, ви-
значені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 
майна», а саме:

юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є 
держава Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, 
паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент 
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, 
визнана Верховною Радою України державою-агресором; органи державної влади; 
працівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання, 
державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні 
компанії та підприємства; особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон 
визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, 
що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним 
шляхом; особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, 
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій 
частині, або є пов’язаними особами таких осіб; юридичні особи чи пов’язані з ними 
особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державою-
агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства; 
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної 
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано 
санкції відповідно до законодавства.

Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані санкції 
відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 2015 року № 549/2015, 
яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 
2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та 
інших обмежувальних заходів (санкцій), та Закону України «Про санкції».

Аукціон буде проводитися відповідно до Порядку здійснення підготовки до 
приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах 
господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, засно-
ваних на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на тери-
торії України або за її межами, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 22 травня 2012 року № 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 12 червня 2012 року за № 937/21249 (далі – Порядок).

Заява на участь в аукціоні (три примірники) за встановленою формою (додаток 
до Порядку) та документи, що додаються до заяви, подаються до Фонду державного 
майна України за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 (поштою або у скриньку 
для вхідної кореспонденції на першому поверсі Фонду державного майна України).

Кінцевий строк приймання заяв на участь в аукціоні – 21 жовтня 2016 року.
Разом із заявою на участь в аукціоні подаються: інформація про потенційних 

покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні 
об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіці-
арних власників (контролерів) відповідно до Закону України «Про запобігання та 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансу-

ванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; для 
потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану 
декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних 
покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

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

Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також 
обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою цієї статті, 
покладається на покупця.

Згідно зі ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» особа (особи, що 
діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які 
належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становити-
муть 10 і більше відсотків простих акцій товариства, зобов’язана не пізніше ніж за 
30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове 
повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення 
здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та 
опублікування в офіційному друкованому органі.

Відповідно до ст. 186 Закону України «Про приватизацію державного майна» 
у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, 
покупець зобов’язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольно-
го комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у 
власність в інший спосіб чи отримання в управління акцій (часток, паїв) у розмірі, 
що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому 
органі управління відповідного суб’єкта господарювання. Порядок подання та роз-
гляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством 
про захист економічної конкуренції.

Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для участі в аукціоні у розмірі одного неоподаткову-

ваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 (сімнадцять) грн, який 
вноситься заявником на рахунок № 37183500900028 в Державній казначейській 
службі України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945, одержувач ко-
штів – Фонд державного майна України, призначення платежу: реєстраційний 
внесок для участі в аукціоні;

грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу державної частки, що 
становить відповідно 204 347,00 (двісті чотири тисячі триста сорок сім) гривень, 
вносяться заявником на рахунок № 37316021000058 в Державній казначейській 
службі України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945, одержувач ко-
штів – Фонд державного майна України, призначення платежу: застава у розмірі 
10 % початкової ціни продажу державної частки у статутному капіталі товариства 
з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс – «Пролісок».

Ознайомитися з товариством з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий 
комплекс – «Пролісок» можна у робочі дні за його місцезнаходженням: 08711, Ки-
ївська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Солов’яненка, 369.

З питань реєстрації учасників аукціону звертатись до Фонду державного май-
на України, Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту 
приватизації за телефонами: (+38044) 200-35-29, 200-36-56, 200-32-29 у робочі дні 
з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю та у передсвяткові дні – з 9.00 до 16.45).

ПіДЛЯГАЮТЬ ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом ПроДАЖУ 
нА АУКЦіоні

Перелік 
об’єктів державної власності групи ж, що підлягають  

приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 16.09.2016 № 1730)

житомирська область
Їдальня за адресою: Житомирська обл., Чуднівський р-н, смт В. Коровинці, 

вул. Терещенка, 12, що перебуває на балансі ВАТ «Коровинецький цукровий за-
вод» (код за ЄДРПОУ 00372397).

дніПроПетровська область
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта 
приватизації– «дитячий комбінат №2 (63)» (недіючий)

Назва об’єкта: «Дитячий комбінат № 2 (63)» (недіючий).
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Південний, 9.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191000, Публічне акціонерне товариство 

«Південний гірничо-збагачувальний комбінат» за адресою: 50026, Дніпропетров-
ська обл., м. Кривий Ріг.

Призначення об’єкта: організація дозвілля дітей.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта входять: цегляна двопо-

верхова нежитлова будівля дитячого закладу літ. А-2 загальною площею 547,3 м2, 
цегляна господарська будівля літ. Ж загальною площею 77,2 м2, І – басейн, ІІ – ви-
мощення, № 1-3 – огорожа. Земельна ділянка під об’єкт окремо не відводилась. 
Рік введення в експлуатацію – 1958. Потребує проведення капітального ремонту, 
посилення та відновлення експлуатаційних властивостей. Основні комунікації в 
незадовільному стані.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 780 534,00 грн, ПДВ – 156 106,80 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 936 640,80 грн.
Умови продажу: використовувати за призначенням; можливе перепрофілюван-

ня об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства України з питань організації 
дозвілля дітей; забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх технічних, 
санітарних, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та дотримання 
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; право користу-
вання, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, 
покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством 
України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збере-
ження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, 
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх 
виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; 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 передання.

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

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

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення 
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області.

Сума грошових коштів у розмірі 93 664,08 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній 
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10% від початкової 
ціни об’єкта приватизації – «Дитячий комбінат № 2 (63)» (недіючий), розташованого 
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Південний, 9»).

Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 17 
жовтня 2016 року до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено публічним акціонерним то-
вариством державна акціонерна компанія «національна мережа аукціонних 
центрів» в особі філії «дніпропетровський аукціонний центр» (http://nmac.net.
ua) 21 жовтня 2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

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

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайті публічного акціонерного товариства 
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
nmac.net.ua цілодобово.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу філії «Дніпропетровський аукціонний центр» пу-
блічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна 
мережа аукціонних центрів» (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 18б, оф. 
10) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином 
засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також докази надсилання 
цих документів.

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

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

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

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 17 жовтня 2016 р. до 
18.00 включно.

Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно 
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації 
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ 
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 
за № 1147/27592 (зі змінами). Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, 
що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Філії «Львівський 

аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» на електрон-
ну адресу: Filia.lac.nmac@ukr.net.

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

включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в 
аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затверджено-
го наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).

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

вінницька область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 1 (4,4 м2), 

№ 5 – № 8 (82,0 м2) загальною площею 86,4 м2 в одноповерховій будівлі (літ. 
г). Балансоутримувач: Вінницьке обласне відділення (філія) Комітету з фізичного 
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: 21050, м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів (колишня Свердлова), 3. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення до-
говору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна 
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса 
замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по 
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Алексієнко О. І. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 
5 приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних за-
собів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій станом на 09.09.2016: відновна – 95 126,77 грн; залишкова – 0,0 грн. 
Наяв ність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 112 – № 118 
(124,6 м2); № 148 (1,9 м2) загальною площею 126,5 м2, у прим. № 2 на 1-му 
поверсі виробничого корпусу. Балансоутримувач: Виробнича філія «Вінницька 
картографічна фабрика» ДП «Центр державного земельного кадастру». Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення дого-
вору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432)  
67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замов-
ника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій 
області. Платник робіт з оцінки – ФОП Ковальчук В. А. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 8 приміщень. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом 
на 01.01.2016: відновна – 25 644,00 грн; залишкова – 12 724,00 грн.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 

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

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

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

З метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, а також уникнення 
зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, максимальна ціна 
надання послуг з оцінки: об’єкта нерухомого майна, зокрема декількох об’єктів не-
рухомого 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 розташованої будівлі – 1 849,90 грн; комплексу 
будівель та споруд – 3 200,00 грн.

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

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

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

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

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

інформація 
рв фдму по вінницькій області про оголошення конкурсу  

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

� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 5 (6,0 м2), 
№ 6 (14,5 м2) загальною площею 20,5 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової  
адміністративної будівлі (літ. а). Балансоутримувач: Вінницьке міжрайонне 
управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Він-
ниця, вул. Карбишева, 51. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу відділ 
оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432)  
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник 
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Со-
кол О. М. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засо-
би, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком, шт.: 2 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кових фінансових інвестицій станом на 01.09.2016: відновна – 8 037,00 грн; залиш-
кова – 429,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення 
№ 29 (3,0 м2) на 1-му поверсі будівлі районного відділу зв’язку, у т. ч. Пошта, 
телеком (літ. а). Балансоутримувач: Вінницька дирекція Українського державного 
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Він-
ницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича (колишня Лені-
на), 74. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди 
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. 

Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцін-
ки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Шуткевич П. Г. 
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з 
обліком, шт.: 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кових фінансових інвестицій станом на 31.08.2016: відновна – 8 571,17 грн; залишко-
ва – 5 101,07 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 1 (12,9 м2), 
№ 3 (15,2 м2), № 5 (1,9 м2), № 6 (8,7 м2), № 7 (10,1 м2), № 8 (11,5 м2) загаль-
ною площею 60,3 м2 у прим. № 4 на 1-му поверсі п’ятиповерхового гурто-
житку № 1 (літ. а). Балансоутримувач: Вінницький торговельно-економічний 
інститут Київського національного торговельно-економічного університету. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Чорновола, 3. Мета прове-
дення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна 
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса 
замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по 
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Медичний центр МАКС і К». Кіль-
кість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з 
обліком, шт.: 6 приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій станом на 01.09.2016: відновна – 65 223,00 грн; залишкова – 
30 152,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення: на 1-му повер-
сі 2-поверхової адмінбудівлі (літ. а) з прибудовами – част. № 1 (702,45 м2) 
у приміщені № 2; в одноповерховій будівлі складу (літ. б) – № 1 (542,1 м2) 
у приміщені № 1. Балансоутримувач: Державне підприємство «Літинський авто-
бусний парк». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22300, Вінницька обл., Літинський 
р-н, смт Літин, Сосонське шосе, 4. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Теле-
фон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Теле-
факс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкур-
су: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. 
Платник робіт з оцінки – ТОВ «МП-Альфа». Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвести-
цій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення, 1 час-
тина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: не-
має. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

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

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

З метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, а також уникнення зло-
вживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, максимальна ціна надання 
послуг з оцінки: об’єкта нерухомого майна, зокрема декількох об’єктів нерухомого 
майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні при-
міщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1 
725,40 грн; окремо розташованої будівлі – 1 849,90 грн; комплексу будівель та спо-
руд – 3 200,00 грн. Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних 
днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.

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

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

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

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

волинська область
інформація 

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

� 1. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі (літер а-2) 
площею 17,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне 
управління статистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
44400, Волинська обл., смт Стара Вижівка, вул. Привокзальна, 2. Мета проведен-
ня оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної 
плати для продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 
24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвести-
цій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капіталь-
них інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, 
усього: 0,0445 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди 
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування 
земельної ділянки: смт Стара Вижівка, вул. Привокзальна, земельна ділянка 2. Ці-
льове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель 
органів державної влади та місцевого самоврядування. Правовий режим земельної 
ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки: станом на 22.01.2016: 31,09 грн/м2. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна): 30.09.2016. Платник робіт з оцінки – Відділення виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань України у м. Ковелі Волинської області.

�  2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 
32,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Західна філія Державного 
підприємства «Український державний цент радіочастот». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 67. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати 
для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Теле-
факс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: 
rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінан-
сові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, усього: інформація 
відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове при-
значення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділян-
ки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: станом на 
26.01.2016: 1 070,11 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016. Плат-
ник робіт з оцінки – ПП «Техно-Торговий Центр «Охоронні системи».

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вузла поштового зв’язку 
маневич площею 13,10 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Волинська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44600, 
Волинська обл., смт Маневичі, вул. Незалежності, 11. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для 
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Теле-
факс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: 
rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні акти-
ви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість немате-
ріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, усього: 0,2683 
га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням 
пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної 
ділянки: Волинська обл., смт Маневичі, вул. Незалежності, 11. Цільове призна-
чення земельної ділянки: обслуговування приміщення центру поштового зв’язку 
№ 6, приміщення гаража, гаража (добудова). Правовий режим земельної ділянки: 
право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка 
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які міс-
тять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.08.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Кудрявцева В. М.

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

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

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

підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів 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 подати до сектору організаційно-адмініст ра-
тивного 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).

дніПроПетровська область
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 401,5 м2. Ба-

лансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспор-
ту ім. Академіка В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визна-
чення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «УкрЕкоЕнергоІнвест».

� 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 136,6 м2. 
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту ім. Академіка В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Релігійна 
громада «На честь ікони Божої матері «Милуча» парафії Дніпропетровської єпархії 
Української Православної церкви у м. Дніпропетровську».

� 3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 151,9 м2. 
Балансоутримувач: Марганецький коледж ДВНЗ «НГУ». Адреса: м. Марганець, 
вул. Лермонтова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. 
Платник – ФОП Нежувака В. М.

� 4. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ». 
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Севастопольська, 17. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Моісеєнко О. В.

� 5. Назва об’єкта: майданчик площею 400,0 м2. Балансоутримувач: Ніко-
польський професійний ліцей. Адреса: Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, 
с. Капулівка, вул. Арсентія Матюка, 3а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській області. Платник – УДП «Укрінтеравтосервіс».

� 6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 6,25 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський коледж транспортної інфра-
структури. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Пушкіна, 77а. Мета оцінки – визна-
чення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Пасюра В. П.

� 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 74,1 м2. 
Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпрроект». Адреса: м. Дніпропетровськ, 
просп. Газети «Правда», 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській 
області Платник – ФОП Южаков Д. В.

� 8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 46,4 м2. Ба-
лансоутримувач: Управління поліції охорони в Дніпропетровській області. Адреса: 
м. Вільногірськ, вул. Жовтнева, 19а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській області. Платник – ФОП Матвійчук В. М.

� 9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 23,88 м2. 
Балансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь, 
просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». 
Платник – ФОП Андруша Р. М.

� 10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 944,73 м2. 
Балансоутримувач: Автогосподарство ГУМВС України в Дніпропетровській області. 
Адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), просп. Богдана Хмельницького (вул. Героїв 
Сталінграда), 146. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. 
Платник – ТОВ фірма «Зігфрід».

� 11. Назва об’єкта: частина даху площею 17,2 м2 та частина нежитлового 
вбудованого приміщення технічного поверху площею 4,8 м2. Балансоутри-
мувач: Фрунзенське міжрайонне управління водного господарства. Адреса: Дні-
пропетровська обл., смт Ювілейне, вул. Радгоспна, 42. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Інтертелеком».

� 12. Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 32, 33 (літ. а-5) у підвалі 
та на 1-му поверсі житлового будинку загальною площею 105,5 м2. Балан-
соутримувач: КВП «Дніпропетровський комбайновий завод». Адреса: м. Дніпропе-
тровськ, вул. Святослава Хороброго (вул. Чкалова), 22. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. 
Дата оцінки – 30.09.2016. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. 
Платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.

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

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

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

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

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

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

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом до-
кументів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення, архівної 
та адміністративно-господарської роботи за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, 
вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 7 жовтня 2016 р.

конкурс відбудеться у регіональному відділенні 13.10.2016 о 10.00, 
телефон для довідок (056) 744-11-51.

донецька область
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки
� Назва об’єкта оцінки: дитячий оздоровчий табір «сонячний берег». Най-

менування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Точмаш». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Курортна, 17. Мета 
проведення оцінки: проведення незалежної оцінки з метою визначення ринкової 
вартості об’єкта для продажу на аукціоні з умовою збереження профілю діяльності. 
Замовник та платник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./телефакс 
(057) 704-17-36, електронна адреса: gosim_14@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів нео-
боротних активів (основні засоби) згідно з обліком: 21 од. (нерухоме майно). Балан-
сова залишкова вартість основних засобів: 78,099 тис. грн (згідно даних ІППС «Етап-
майно»). Кількість земельних: 1. Розмір земельних ділянок, усього: 5,9 га (земельна 
ділянка не оформлена). Місце розташування земельних ділянок: Донецька обл., 
Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Курортна, 17. Наявність об’єктів, що містять держав-
ну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016. 
Кінцевий термін подання звіту про оцінку об’єкта оцінки – 15.11.2016.

Звертаємо увагу, що за результатами аналізу звітності ФДМУ середні зна-
чення цін надання послуг з оцінки майна, що склалися у І кварталі 2016 року за 
групами об’єктів, такі:

об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є 
єдиним 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.

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

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

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

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

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

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

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

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, Те-
атральний майдан, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 704-17-36, 
(066) 988-91-12.

конкурс відбудеться 13 жовтня 2016 року о 10.00 в рв фдму по до-
нецькій області за адресою: 61057, м. харків, театральний майдан, буд. 
1 (4-й поверх).

Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційно-
документального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не піз-
ніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). 
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної 
діяльності, який подає заяву.

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: об’єкт незавершеного будівництва – дільнична лікарня 
разом із земельною ділянкою. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська 
обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 33. Балансоутримувач: ПАТ «Фірма 
«Житомирінвест» (м. Житомир, вул. С. Бандери, 7). Мета проведення незалежної 

оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу об’єкта приватизації разом 
із земельною ділянкою на аукціоні. Кількість об’єктів – 1од.: дільнична лікарня (літ. 
А-2), загальна площа – 3 183,7 м2, площа забудови – 1401,1 м2, ступінь будівель-
ної готовності – 30 %. Розмір земельної ділянки: 1,8526 га (кадастровий номер 
1820384800:01:005:0105). Місце розташування земельної ділянки: Житомирська 
обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 33. Цільове призначення земельних 
ділянок: 03.03 – землі для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 
здоров’я та соціальної допомоги. Правовий режим земельної ділянки – державна 
власність. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок – відсутня. Дата оцінки: 
30.09.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт 
з оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області.

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

До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти гос-
подарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними 
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки, а також які мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової 
оцінки земельних ділянок.

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

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

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

інформація 
рв фдму по житомирській області про оголошення конкурсу  

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

� Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 48,0 м2 частини 
будівлі олевського районного суду. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Жито-
мирська обл., м. Олевськ, вул. Привокзальна, 5. Балансоутримувач: Територіальне 
управління Державної судової адміністрації України в Житомирській області (м. 
Житомир, майдан Соборний, 1). 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 – ФОП Лугина О. І.

� Об’єкт оцінки № 2: нежитлове приміщення (кабінет) площею 14,8 м2 на 
1-му поверсі будівлі паспортного столу (літ. а-4). Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Героїв України, 67. Балансоутриму-
вач: Бердичівське МВ (з обслуговування м. Бердичева та Бердичівського району) 
УМВС України в Житомирській області (Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Героїв 
України, 67). Мета проведення незалежної оцінки: визначення 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 – ФОП Брижук К. В.

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, зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

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

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

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 максимальна ціна 
послуг з оцінки майна, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання 
переможця при оцінці об’єкта нерухомого майна, зокрема декількох об’єктів не-
рухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, 
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних 
пристроїв), становить 1 725,40 грн, окремо розташованої будівлі – 1 849,9 грн, 
комплексу будівель та споруд – 3 200,00 грн.

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

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

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

івано-франківська область
інформація 

рв фдму по івано-франківській області про оголошення  
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

� 1. Приміщення загальною площею 369,0 м2 (у тому числі приміщення 
першого поверху площею 143,2 м2 та приміщення другого поверху в цілому 
площею 225,8 м2) на першому та другому поверхах адміністративної будівлі, 
що обліковується на балансі Івано-Франківського філіалу державного підприємства 
«Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІ ПРОЕК-
ТРЕКОНСТРУКЦІЯ», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 29. Запланована 
дата оцінки: 30.09.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ 
по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ТОВ «Чисте Прикарпаття».

� 2. Приміщення загальною площею 10,9 м2 (№ 11 згідно з експліка-
цією) на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на ба-
лансі Івано-Франківського філіалу державного підприємства «Державний науково-
дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІ ПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», 
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 29. Запланована дата оцінки: 
30.09.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по 
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ТОВ «Чисте Прикарпаття».

� 3. Частина приміщення заводоуправління загальною площею 66,3 м2 
та естакади площею 1 960,0 м2, що обліковуються на балансі державного під-
приємства «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод», за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 11. Запланована дата оцінки: 30.09.2016. 
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди 
для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській 
області. Платник оцінки – ТОВ «ВАРТІС».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї 
інформації о 10.00 у приміщенні рв фдму по івано-франківській області 
за адресою: м. івано-франківськ, вул. василіянок, 48, каб. 315, телефон 
для довідок 55-31-39.

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

львівська область
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
� 1. Назва об’єкта оцінки: виробничий майданчик зі збірних залізобе-

тонних плит загальною площею 1 344,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський завод 
збірних конструкцій». 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, вул. Городоцька, 222. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 30.09.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Будмонтаж».

�  2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 
107,9 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, 
вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач: Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ 
«Центральний проектний інститут». Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору орен-
ди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). 
Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ді-
лянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням 
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділян-
ки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.09.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Сластіон Сюзанна Олегівна.

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля загальною площею 2 655,1 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Дорошенка, 33. Балансоутримувач: 
Львівська філія концерну «Військторгсервіс». Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення до-
говору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди держав-
ного 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 зе-
мельної ділянки: м. Львів, вул. Дорошенка, 33. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 30.09.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Сардіон».

� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові будівлі загальною площею 384,8 м2, 
а саме: контора під літ. «а-1» площею 96,1 м2, воловня під літ. «б-1» площею 
253,0 м2, вагова будка під літ. «е-1» площею 35,7 м2. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Львівська обл., Городоцький р-н, с. Великий Любінь, вул. Любінська, 194. 
Балансоутримувач: Державний науково-дослідний інститут ветеринарних препа-
ратів і кормових добавок. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вар-
тості 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 урахуван-
ням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної 
ділянки: Львівська обл., Городоцький р-н, с. Великий Любінь, вул. Любінська, 194. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ТОВ «Вояві-Резорт».

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 майданчиків; 1 849,90 грн для окремо розташованої 
будівлі; 3 200,00 грн для комплексу будівель та споруд.

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 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 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) 255-41-71, 261-62-04.

Полтавська область
інформація 

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

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

43,4 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Сапіго, 1, м. Полтава. Балансоутриму-
вач: ДП «Полтавадіпром’ясомолпром». Мета оцінки: визначення ринкової вартості 
з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.09.2016. Строк 
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для 
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник 
виконаних робіт: ФОП Кіях С. В.

� 2. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення на 1-му повер-
сі морфологічного корпусу площею 10,53 м2. Місцезнаходження об’єкта: 
вул. Шевченка, 23, м. Полтава. Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська медична 
стоматологічна академія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою 
продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.09.2016. Строк 
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для 
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник 
виконаних робіт: ПАТ «Артем-Банк».

� 3. Назва об’єкта: частина вбудованого приміщення площею 11,0 м2. 
Місцезнаходження об’єкта: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава. Балансоутримувач: 
Полтавська державна аграрна академія. Мета оцінки: визначення ринкової вартості 
з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.09.2016. 
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних 
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. 
Платник виконаних робіт: ПАТ КБ «ПриватБанк».

�  4. Назва об’єкта: частина коридору першого поверху навчального 
корпусу № 1 площею 5,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Г. Сковороди, 
18, м. Полтава. Балансоутримувач: Аграрно-економічний коледж Полтавської 
державної аграрної академії. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою 
продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.09.2016. Строк 
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для 
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник 
виконаних робіт: ФОП Каленіченко В. О.

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

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

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

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

За результатами аналізу звітності, проведеною Фондом державного майна Украї-
ни, регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: 
об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним 
об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та 
нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,4 грн.

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

Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської 
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області 
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) 
до 07.10.2016 включно.

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться 13.10.2016 
о 10.00 у рв фдму по Полтавській області за адресою: вул. небесної сотні 
(вул. леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404.

Робоча група перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, 
м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

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: нежитлова будівля загальною площею 375,5 м2. 

Балансоутримувач – Управління ДАІ УМВСУ в Хмельницькій області. Місцезнаходжен-
ня об’єкта: Хмельницька обл., смт Війтівці, вул. Радянська, 10г. Мета проведення 
незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса 
замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишко-
ва вартість станом на 01.06.2016 – 37 291,00 грн. 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 – Війтовецька селищна рада 
Волочиського району Хмельницької області. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки 
є: будівлі та частини будівель (нерухомість комплексного використання).

� Назва об’єкта оцінки № 2: частина асфальтованої площадки автомо-
більного парку площею 240,0 м2. Балансоутримувач – Регіональний центр 
спеціального контролю. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Кам’янець-
Подільський р-н, с. Ластівці, вул. Перемоги. Мета проведення незалежної оцінки – 
продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: 
(0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 
31.08.2016 – 3 600,00 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 – ФОП Годнюк Людмила Володимирівна. Подібними 
об’єктами до об’єкта оцінки є: об’єкти нерухомості (майданчики, площадки).

� Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення будівлі № 37/37 (бокси № 8, 9) за-
гальною площею 106,4 м2. Балансоутримувач – Регіональний центр спеціального 
контролю. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський 
р-н, с. Ластівці, вул. Перемоги. Мета проведення незалежної оцінки – продовження 
договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-
56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 31.08.2016 – 
570,46 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 – ФОП Годнюк Людмила Володимирівна. Подібними об’єктами до 
об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (виробнича, виробничо-складська 
або складська нерухомість).

� Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення площею 19,5 м2 (у т. ч. пло-
ща загального використання – 6,1 м2) на шостому поверсі інженерно-
лабораторного корпусу. Балансоутримувач – ДП «Хмельницький науково-
дослідний та проектний інститут землеустрою». Місцезнаходження об’єкта: 
м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1. Мета проведення незалежної оцінки – про-
довження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: 
(0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 
01.09.2016 – 1 586,30 грн. Розмір земельної ділянки – 801,0 м2. Місце розташу-
вання земельної ділянки – м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1. Цільове при-
значення земельної ділянки – під інженерно-лабораторний корпус. Нормативна 
грошова оцінка – 187 145,00 грн. Дата оцінки – 31.08.2016. Строк виконання ро-
біт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій 
області. Особа-платник робіт з оцінки – ДП «Центр державного земельного када-
стру». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель 
(нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).

� Назва об’єкта оцінки № 5: приміщення площею 100,3 м2 (у т. ч. площа 
загального використання – 25,4 м2) інженерно-лабораторного корпусу. Балан-
соутримувач – ДП «Хмельницький науково-дослідний та проектний інститут земле-
устрою». Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1. Мета 
проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електро-
нна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова 
залишкова вартість станом на 01.09.2016 – 8 159,30 грн. Розмір земельної ділян-
ки – 801,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Хмельницький, вул. Інсти-
тутська, 4/1. Цільове призначення земельної ділянки – під інженерно-лабораторний 
корпус. Нормативна грошова оцінка – 187 145,00 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 – ТОВ ЕКФ «Власна справа». 
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухо-
мість комплексного використання, крім виробничо-складської).

� Назва об’єкта оцінки № 6: приміщення загальною площею 196,3 м2 на 
першому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне управ-
ління статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька 
обл., м. Славута, вул. Соборності, 31. Мета проведення незалежної оцінки – про-
довження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: 
(0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки – 673,0 м2. Місце 
розташування земельної ділянки: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Соборності, 
31. Цільове призначення земельної ділянки – землі громадського призначення. 
Нормативна грошова оцінка – 147 810,99 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 – Славутський районний 
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг). 
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (неру-
хомість комплексного використання, крім виробничо-складської).

За рекомендацією ФДМУ максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, 
що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця конкурсу 
з оцінки об’єктів нерухомого майна, а саме: приміщення, майданчики, площадки – 
1 725,40 грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн.

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

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

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

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельниць-
кий, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефон 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 10 жовтня 2016 року (включно) до 16.00.

конкурс відбудеться 17 жовтня 2016 року о 10.00 у рв фдму по хмель-
ницькій області за адресою: 29000, м. хмельницький, вул. соборна, 75.

Черкаська область
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки
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 загальною площею 53,5 м2. Най-
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відділ Держгеокадастру у Жашків-
ському районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Соборна, 
29, м. Жашків, Черкаської обл. Платник робіт з оцінки: ДП «Черкаський науково-
дослідний проектний інститут землеустрою». Дата оцінки: 30.09.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого по-
верху двоповерхової цегляної будівлі загальною площею 48,0 м2. Наймену-
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Лисянська районна державна адміністра-
ція Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Гетьманський шлях, 
20, смт Лисянка, Черкаської обл. Платник робіт з оцінки: ДП «Черкаський науково-
дослідний та проектний інститут землеустрою». Дата оцінки: 30.09.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення гаража (№ 8-1 – 16,9 м2 
та № 10-1 – 37,4 м2) загальною площею 54,3 м2. Найменування балансоу-
тримувача об’єкта оцінки: Черкаське державне житлово-побутове підприємство 
«Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська, 92/2, м. Чер-
каси. Платник робіт з оцінки: громадянин України Демченко Олександр Олегович. 
Дата оцінки: 30.09.2016.

ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом продажу за кон-
курсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. Замовник робіт з 
оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.

� Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій розміром 99,998 % ста-
тутного капіталу Пат «спектр-сміла», що становить 126 616 940 шт. Наймену-
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Спектр-Сміла». Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: вул. Мазура, 24, м. Сміла, Черкаська обл., 20708. Дата оцінки: 
30.09.2016.

ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з ме-
тою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ 
по Черкаській області.

� Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи а – нежитлові 
приміщення загальною площею 140,1 м2. Найменування балансоутримува-
ча об’єкта оцінки: Черкаська обласна державна адміністрація (код за ЄДРПОУ 
00022668). Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Хрещатик, 188, м. Черкаси, 
18000. Дата оцінки: 30.09.2016.

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

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

заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток 
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інфор-

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

За результатами аналізу звітності ФДМУ регіональне відділення інформує про 
середні значення ціни послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2016 року 
за групами об’єктів: об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів неру-
хомого 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.

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

Останній день подання заяв – 14 жовтня 2016 року до 16.00.
конкурс відбудеться 20 жовтня 2016 року о 10.00 у 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: будівля мийки для автомобілів (літ. г) загальною 
площею 162,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 1 Держав-
ний пожежно-рятувальний загін Управління державної служби надзвичайних ситу-
ацій України у Чернівецькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, 
вул. Авангардна, 7а. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника 
конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електро-
нна 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 незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Роз-
мір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазна-
чається окремо за групами): 5 347,26 грн станом на 31.08.2016. Кількість земельних 
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ді-
лянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земель-
ної ділянки, усього: 0,9650 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, 
вул. Авангардна, 7а. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування 
пожежної частини. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користу-
вання. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 3 922 436,00 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.

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані підвальні приміщення бу-
дівлі навчального корпусу № 1 (літ. а) загальною площею 62,4 м2. Найме-
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Чернівецький коледж дизайну 
та економіки». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Гребінки, 16. 
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 
55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого 
оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, осно-
вні 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): 12 880,11 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: 0,6130 га. Місце розташування земельної ді-
лянки: м. Чернівці, вул. Гребінки, 16. Цільове призначення земельної ділянки: об-
слуговування будівель. Правовий режим земельної ділянки: право постійного ко-
ристування. 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.

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

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

Платниками робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступа-
тимуть: ФОП Редько Олексій Миколайович та ФОП Яковенко Наталія Михайлівна.

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: для об’єкта оцінки № 1 – 1 849,90 грн, для 
об’єкта оцінки № 2 – 1 725,4 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’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, а також інформація про претен-
дента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є окремі будівлі; до об’єкта оцінки 
№ 2 – приміщення, частини будівель, зокрема, офісні, торговельно-офісні, торго-
вельна нерухомість та нерухомість під заклади 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 ін-
формації про оголошення конкурсів о 10.00 у рв фдму по Чернівецькій об-
ласті за адресою: м. Чернівці, вул. л. кобилиці, 21а. телефон для довідок 
(0372) 55-44-84.

Чернігівська область
інформація 

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

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

6,0 м2 на першому поверсі будівлі лікарні (з поліклінікою). Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна установа «Територіальне медич-
не об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 217. Платник робіт з 
оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк».

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 11,4 м2 на пер-
шому поверсі двоповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 7. 
Платник робіт з оцінки – ФОП Сипченко В. Л. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ 
по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника 
конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Елек-
тронна 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 ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

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

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

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

конкурс відбудеться у рв фдму по Чернігівській області о 15.00 через 
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. 
миру, 43.
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оГоЛоШеннЯ Про нАмір ПереДАТИ ДерЖАВне мАЙно В оренДУ

 департамент орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а

волинська область
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

(код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

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

02497766, Волинська філія ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя, 43010, Во-
линська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, тел. (0332) 24-57-71

Частина приміщення Будин-
ку проектних організацій 

02497720.6. АААДДЛ220 43010, Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Кременецька, 38

37,2 196 487,00 2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи

2 Міністерство освіти і науки України 34387404, Горохівський коледж Львівського національного аграрного університету, 
45700, Волинська обл., м. Горохів, вул. Студентська, 8, тел. (03379) 2-16-39

Частина котельні газової; 
теплові мережі 

00493735.1. ЯКУФВУ008 45700, Волинська обл., м. Горо-
хів, вул. Студентська, 8

261,4;
790 м

549 675,00 2 роки 364 дні Для постачання теплової енергії

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, волинська обл., м. луцьк, київський майдан, 9, кімн. 807, 808, рв фдму по волинській об-
ласті. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його 
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

івано-франківська область
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
Дані про об’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 аграрної політики 

та продовольства України
37199618, державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної про-
мисловості «Укрспирт», тел.: (044) 278-58-02, 279-77-60

Нежитлове 
приміщення 

37199618.26. РБИЮКО604 Івано-Франківська обл., Коломийський 
р-н, смт Гвіздець, вул. І. Франка, 67

198,0 420 750,00  
станом на 31.07.2016

2 роки 11 місяців Здійснення торгівлі продовольчими това-
рами, крім товарів підакцизної групи

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

київська область
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

1 Міністерство інфра-
структури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Частина приміщення № 2 на 1-му по-
версі пасажирського термінала «D»

– Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт 4,0 342 891,00 2 роки 11 місяців Розміщення пункту організації 
пасажирських перевезень

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

кіровоградська область
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження площа, м2 вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди

мета вико-
ристання

1 Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України

14309787, Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», 52210, 
Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Горького, 2, тел. (05652) 9-59-14

Частина нежитлового приміщення на першому поверсі адміні-
стративного корпусу Смолінської шахти

14309787.12. АААЖБЕ010 Кіровоградська обл., Маловисківський 
р-н, смт Смоліне

2,0 5 154,00 2 роки 11 місяців Розміщення 
банкомата

2 Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України

14309787, Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», 52210, 
Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Горького, 2, тел. (05652) 9-59-14

Частина нежитлового приміщення у будівлі тимчасового побу-
тового комбінату на 288 місць Новоконстянтинівської шахти

14309787.12. АААКИВ601 Кіровоградська обл., Маловисківський 
р-н, с. Олексіївка, вул. Шахтарська, 1

5,48 11 289,00 2 роки 11 місяців Розміщення 
банкомата

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. кіровоград, вул. глинки, 2, рв фдму по кіровоградській 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 орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог 
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

рівненська область
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

1 Фонд державного 
майна України

22555721, ДП НВО «Потенціал-Еко», 33023, м. Рівне, вул. Київ-
ська, 106

Майданчик біля пожежного депо; 
майданчик біля прохідної

– м. Рівне, вул. Київська, 106 2 925,0;
1 512,0

261 695,00;
185 590,00

1 рік Розміщення стоянки 
та розміщення складів

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

сумська область
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по сумській 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 освіти 
і науки України 

05408289, Сумський державний університет, 40007, м. Суми, 
вул. Римського-Корсакова, 2, тел. (0542) 78-74-22

Група інвентарних об’єктів:
частина асфальтового замощення;
частина нежитлового приміщення;
частина нежитлового приміщення;
частина нежитлового приміщення;
частина нежитлового приміщення

05408289.94.ЮУЧПКХ8 м. Суми:
вул. Соборна, 39;
вул. Петропавлівська, 57;
вул. Петропавлівська, 59;
вул. Першотравнева, 9;
вул. Покровська, 9-1

10,0, а саме:
2,0;
2,0;
2,0;
2,0;
2,0

– 2 роки 364 дні Розміщення торговельних 
автоматів, що відпускають 
продовольчі товари (кавових 
автоматів)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. суми, вул. харківська, 30/1, рв фдму по сумській області. Заяви подаються в окремому 
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

хмельницька область
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

1 Міністерство освіти 
і науки України

22769675, Подільський державний аграрно-технічний університет, 
м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13, тел. (03849) 2-85-07

Частина приміщення у вестибулі 
навчального корпусу № 7

22769675.1.БЕШСНП7931 Хмельницька обл., м. Кам’янець-
Подільський, вул. Шевченка, 13 

2,0 8 063,00 2 роки 11 місяців Розміщення банкомата

2 Міністерство куль-
тури України

23564969, Національний історико-архітектурний заповідник 
«Кам’янець», тел. (03849) 2-13-16

Наскельна (Вартова) башта комп-
лексу споруд Руської брами

23564961.1.АААДДЛ192 Хмельницька обл., м. Кам’янець-
Подільський, вул. Руська, 93

20,3 160 776,00 2 роки 11 місяців Продаж кави

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. хмельницький, вул. соборна, 75, рв фдму по хмельницькій області. У разі 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».

Чернівецька область
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

03363140, Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький політехнічний коледж», 
58029, м. Чернівці, вул. П. Каспрука, 2, тел./факс (0372) 3-70-47

Вбудоване приміщення (1-3) першо-
го поверху будівлі гуртожитку (літ. Б)

03363140.13.ЮКЕКЖМ 017 м. Чернівці, вул. П. Каспрука, 8 22,5 263 874,00  2 роки 364 дні Розміщення буфету, що не здійснює продаж то-
варів підакцизної групи, у навчальному закладі

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. л. кобилиці, 21а, рв фдму по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. 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».

Чернігівська область
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

1 Державна служба 
статистики України

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

Нежитлове приміщення одноповерхо-
вої адмінбудівлі

02363072.1.ЕСШТОЮ012 Чернігівська обл., м. Сновськ, 
вул. Банкова, 6 

23,1 37 352,68 2 роки 364 дні Розміщення виробничої 
дільниці БТІ

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

м. київ
інформація 

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

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

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки

Пл
ощ

а,
 м

2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач

Платник 
робіт з оцінки 

об’єкта

Орієнтов-
на дата 
оцінки

1 Нежитлове при-
міщення 42

,2
 м. Київ, бульв. 

Л. Українки, 26 
ДП «Український інститут 
інженерно-технічних розвідувань 
для будівництва»

ТОВ «ГЕО-
ЕКО-ГРУП»

30.09.16

2 Нежитлове при-
міщення

61
4,

1 м. Київ, бульв. 
Л. Українки, 26

ДП «Державний науково-дослід-
ний та проектно-вишу ку вальний 
інститут «НДІпроектреконструкція»

ТОВ «Будтех-
нології»

30.09.16

3 Нежитлове приміщен-
ня для розміщення 
антенно-фідерних при-
строїв та обладнання

17
,7

 м. Київ, 
вул. Генерала 
Родимцева, 8

Національний університет фізич-
ного виховання і спорту України

ПрАТ «МТС 
Україна»

30.09.16

4 Нежитлове при-
міщення 64

,5
 

м. Київ, просп. 
Перемоги, 37к

НТУУ «Київський політехнічний 
інститут»

ФОП Котен-
ко А. Є.

30.09.16

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Платник робіт з 

оцінки об’єкта

Орієнтов-
на дата 
оцінки

1 Частина нежитло-
вої будівлі

226,2 м. Київ, вул. Кі-
ото, 27

ДП «Національна кінема-
тека України»

ПП «Мальва-СТ» 31.10.16

2 Нежитлове при-
міщення

71,6 м. Київ, просп. 
Перемоги, 14

ДП «Укрсервіс Мін-
трансу»

ДП «Адміністрація 
морських портів 
України»

31.10.16

3 Частина нерухо-
мого майна

45,1 м. Київ, 
вул. Еспланад-
на, 4-6

Головне управління 
регіо нальної статистики

ВГО «Всеукраїн-
ська федерація ко-
зацького двобою»

31.08.16

4 Частина нежитло-
вого приміщення

2,16 м. Київ, вул. Пи-
рогова, 9

Національний педа-
гогічний університет 
ім. М. П. Драгоманова

ТОВ «Інтер 
Аутдор»

30.06.16

5 Частина нежитло-
вого приміщення

4,32 м. Київ, вул. Тур-
генєвська, 8/14

Національний педа-
гогічний університет 
ім. М. П. Драгоманова

ТОВ «Інтер 
Аутдор»

30.06.16

6 Нежитлове при-
міщення

8,0 м. Київ, 
вул. Дегтярів-
ська, 38-44

ДП Поліграфічний комбі-
нат «Україна» по виготов-
ленню цінних паперів

ТОВ «Редакція 
журналу «Ди-
восвіт»

31.10.16

7 Нежитлове при-
міщення

62,1 м. Київ, 
вул. Дегтярів-
ська, 38-44

ДП Поліграфічний комбі-
нат «Україна» по виготов-
ленню цінних паперів

ТОВ «Редакція 
журналу «Ди-
восвіт»

30.11.16

конкурси відбудуться 12 жовтня 2016 року о 15.00 у рв фдму по м. києву 
за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.

Документи приймаються до 12.30 3 жовтня 2016 року за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.

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

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’ктів оціночної 
діяльності, який відбудеться 12 жовтня 2016 року».

Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
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 від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

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

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

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення, нерухоме 
майно (частина нежитлового приміщення та частина нерухомого майна) є: окремі 
будівлі, приміщення, частини будівель.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного примі-
щення (нежитлове приміщення для розміщення антенно-фідерних пристроїв та 
обладнання) є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв 
мобільних операторів та рекламних носіїв.

Продовження рубрики на стор. 8
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Продовження таблиці

№ 
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

2 Міністерство освіти 
і науки України

02548794, ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області», 
16604, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Незалежності, 5а, тел. (04631) 3-10-02

Майстерня з тваринництва (свинарник);
склад-майстерня

02548794.1.ИГЕХЖЕ019 Чернігівська обл., Ніжинський р-н, 
с. Кунашівка, вул. Степова, 14

792,8;
300,7

169 461,00;
63 589,00

1 рік Провадження господарської 
діяльності з відгодівлі тварин

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), рв 
фдму по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462)77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт 
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

м. київ
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

1 Державне управ-
ління справами

05415792, Клінічна лікарня «Феофанія», м. Київ, вул. Академіка 
Заболотного, 21, тел. 526-14-28

Нерухоме майно – нежитлове приміщення на 
першому поверсі лікувального корпусу № 2

05415792.1.ААААЛИ586 м. Київ, вул. Академі-
ка Заболотного, 21

16, 0 216 960,00  
станом на 30.06.2016

2 роки 9 місяців Розміщення кафетерію, що не здій-
снює продаж товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з напи-
сом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої 
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

оГоЛоШеннЯ Про ПроВеДеннЯ КонКУрСіВ нА ПрАВо оренДИ мАЙнА

інформАЦіЯ реГіонАЛЬнИХ ВіДДіЛенЬ фДмУ

київська область
інформація 

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

� 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: приміщення № 93 та 
№ 94 площею 29,1 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» за адре-
сою: 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 30.06.2016 ста-

новить 2 611 881,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення торговельного об’єкта з 

продажу непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів.
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 № 786 (із змінами), – 18 %.

стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – червень 2016 
року становить 39 178,22 грн без урахування Пдв.

Строк оренди – 2 роки 11 місяців.
конкурс буде проведено 19.10.2016 об 11.00 за адресою: 01032, м. київ, 

вул. симона Петлюри, 15, рв фдму по київській області, реєстрація учас-
ників проходитиме 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 виконанння 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.
� 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: приміщення № 175, 

№ 176 та частина приміщення № 226 площею 45,0 м2 на 3-му поверсі паса-
жирського термінала «D» 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 30.06.2016 ста-

новить 4 230 185,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення торговельного об’єкта з 

продажу непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів.
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 № 786 (із змінами), – 18 %.

стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – червень 2016 
року становить 63 452,78 грн без урахування Пдв.

Строк оренди – 2 роки 11 місяців.
конкурс буде проведено 19.10.2016 о 14.00 за адресою: 01032, м. київ, 

вул. симона Петлюри, 15, рв фдму по київській області, реєстрація учас-
ників розпочнеться о 13.00 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 виконання 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.
� 3. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: приміщення № 6 та 

№ 7 площею 32,6 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» за адре-
сою: 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 30.06.2016 ста-

новить 2 926 025,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення торговельного об’єкта з 

продажу непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів.
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 04 жовтня 1995 № 786 (із змінами),  – 18 %.

стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – червень 2016 
року становить 43 890,38 грн без урахування Пдв.

Строк оренди – 2 роки 11 місяців.
конкурс буде проведено 19.10.2016 о 16.00 за адресою: 01032, м. київ, 

вул. симона Петлюри, 15, рв фдму по київській області, реєстрація учас-
ників розпочнеться о 15.00 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 виконання 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 

(для об’єктів 1 – 3):
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання оголошених або встанов-

лених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім розміру 
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день про-
ведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса, телефон, e-mail);

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 надписом «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 – 13.10.2016 включно.

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

Чернігівська область
інформація 

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

� Назва об’єкта: гідротехнічні споруди виросного ставу № 1, гідротех-
нічні споруди виросного ставу № 2, гідротехнічні споруди водопостачаль-
ного ставу.

Місцезнаходження: Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт Холми.
Орган управління: Державне агентство рибного господарства України.

Балансоутримувач: Державне підприємство «Укрриба».
Статус майна: нерухоме майно державної форми власності.
Вартість об’єкта оренди, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на 

31.05.2016, становить 777 434,00 без ПДВ.
Основні умови проведення конкурсу:
мета використання об’єкта оренди – здійснення діяльності з аквакультури (риб-

ництво); стартовий розмір орендної плати, розрахований відповідно до Методики 
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої 
постановою КМУ від 04.10.95 № 786, з урахуванням змін та доповнень до неї, з ви-
користанням орендної ставки 10 % (для здійснення діяльності з риборозведення), за 
базовий місяць – серпень 2016 р. становить 6 439,74 грн без Пдв; ефективне 
використання орендованого майна за цільовим призначенням відповідно до мети, 
вказаної у договорі оренди; заборона суборенди; виконання поточного та капіталь-
ного ремонту об’єкта оренди за рахунок орендаря без компенсації витрат на його 
здійснення; дотримання належних умов щодо експлуатації об’єкта оренди, запобі-
гання його пошкодженню та псуванню; протягом місяця після укладення договору 
застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість за висновком 
про вартість майна, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової за-
гибелі чи пошкодження об’єкта оренди, в порядку, визначеному законодавством, 
та надати орендодавцю та балансоутримувачу копії договору страхування орендо-
ваного майна (страхового поліса) разом з документами, що підтверджують оплату 
страхового внеску, постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб 
увесь строк оренди майна було застрахованим; наявність рибогосподарського виду 
діяльності (відповідний КВЕД у реєстраційних документах потенційного орендаря); 
обов’язкове залучення кваліфікованого фахівця у галузі рибництва для здійснення 
орендарем діяльності з аквакультури; здійснення витрат, пов’язаних з утриманням 
орендованого майна; використання майна здійснювати відповідно до чинних Правил 
технічної експлуатації гідротехнічних споруд рибоводних господарств, затверджених 
наказом Державного департаменту рибного господарства України від 13 січня 2004 
року № 6; проведення щорічних протиповеневих заходів; розроблення Виробничої 
програми використання державного майна з дотриманням встановленої рибо-
продуктивності відповідно до зональних норм протягом місяця з дати підписання 
договору; надання балансоутримувачу звітності відповідно до умов договору; вне-
сення завдатку в розмірі, не меншому, ніж орендна плата за базовий місяць оренди, 
який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди, протягом місяця після 
підписання договору оренди; протягом 15 робочих днів після підписання договору 
укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування ви-
трат балансоутримувача на утримання орендованого майна і надання комунальних 
послуг орендарю та надати його копію орендодавцю; своєчасно і в повному обсязі 
внесення орендної плати з урахуванням індексу інфляції; компенсація переможцем 
конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди; виготовлення у 
двомісячний термін після підписання договору оренди паспорта рибогосподарської 
технологічної водойми у разі його відсутності; термін оренди – 2 роки 364 дні; пере-
можець конкурсу після отримання проекту договору оренди зобов’язаний протягом 
5 робочих днів повернути орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі 
відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним 
строку, визначеного умовами конкурсу та п. 30 Порядку, конкурсною комісією буде 
визначений новий переможець конкурсу відповідно до п. 34 Порядку.

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

конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної 
плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 21-й календарний 
день після опублікування цієї інформації в газеті «відомості приватизації» 
в рв фдму по Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, просп. миру, 
43, кімн. 305.

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

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

У разі, якщо дата проведення конкурсу або кінцевий термін прийняття заяв 
припадає на неробочий чи святковий день, то датою проведення конкурсу або 
останнім днем прийняття заяв вважається наступний за вихідними чи святковими 
днями робочий день.

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

заяву про участь у конкурсі та пакет документів, зазначених в інформації про кон-
курс, та згідно з Переліком документів, які подаються орендодавцеві для укладення 
договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим нака-
зом ФДМУ від 15.02.2013 № 201. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, 
яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає 
нові пропозиції відповідно до умов конкурсу; пропозиції щодо виконання умов кон-
курсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником 
конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

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

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

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

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в кан-
целярію регіонального відділення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43 в за-
печатаному непрозорому конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки 
претендента (за наявності), із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди 
(адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості 
приватизації», в якій опублікована інформація про об’єкт оренди.

Документи, які подаються для участі в конкурсі, мають бути належним чином 
оформлені. Помарки і виправлення в них не допускаються.

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

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону відповідно до Порядку проведення конкурсу 
на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 31.08.2011 № 906.

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

ПіДСУмКИ
інформація 

рв фдму по м. києву про підсумки конкурсу на право оренди  
нерухомого державного майна, що відбувся 12.09.2016

За результатами засідання конкурсної комісії на право оренди нерухомого дер-
жавного майна – нежитлових приміщень на першому поверсі навчального корпусу 
загальною площею 67,1 м2, що перебувають на балансі Київської державної акаде-
мії водного транспорту ім. Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, за адресою: 
м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 2 членами конкурсної комісії прийнято рішен-
ня укласти договір оренди з фізичною особою – підприємцем Мінєєвим Сергієм 
Олександровичем (ідентифікаційний номер 2277411951).

За результатами засідання конкурсної комісії на право оренди державного 
майна – окремо розташованої будівлі біля навчального корпусу № 20 загальною 
площею 39,5 м2, що перебуває на балансі Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут», за адресою: м. Київ, вул. Політехніч-
на, 37 членами конкурсної комісії прийнято рішення укласти договір оренди з ТОВ 
«Нові будівельні технології та сервіс» (код за ЄДРПОУ 37441372).

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

інформація 
кев м. львова про проведення конкурсу на право  

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

адреса: 79007 м. Львів, вул. Батуринська, 2.
� Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлових приміщень 

1-го поверху площею 4,0 м2 у будівлі № 34 (лікувальний корпус) військового 
містечка № 60 за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 26.

стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – червень 
2016 р., визначений відповідно до чинного законодавства України, становить 
350,19 грн (без Пдв).

У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс 
інфляції згідно з вимогами чинного законодавства України.

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно з орендною 

платою, визначеною за базовий місяць, але не нижче, ніж на аналогічних об’єктах 
інших форм власності.

2. Використання нежитлового приміщення під розміщення: 2,0 м2 – розміщен-
ня торговельного об’єкта з продажу книг, газет і журналів, виданих українською 
мовою; 1,0 – м2 – розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню 
послуг із ксерокопіювання документів; 1,0 м2 – розміщення торговельного об’єкта 
з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами.

3. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за 
прилеглу територію.

4. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної оцінки 
майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.

5. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна за ра-
хунок орендаря без компенсації витрат на його здійснення.

6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні 
токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали, забезпечити проти-
пожежну безпеку об’єкта оренди. Для використання очищеної території від вибухо-
небезпечних предметів, облаштувати постійну огорожу, якою виключити можливість 
проходу осіб на неперевірену місцевість на території військового містечка.

7. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг за раху-
нок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними 
організаціями.

8. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації об’єкта оренди, 
запобігання його пошкодженню та псуванню, утримання майна в належному стані, 
не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду.

9. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту довкілля з метою 
дотримання екологічних норм експлуатації приміщення.

10. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати внесенням 
завдатку у розмірі, не меншому, ніж дві місячні орендні плати, який вноситься про-
тягом 10 днів з моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останній 
місяць оренди.

11. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орен-
доване майно.

12. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах 
суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендо-
ваного майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.

Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс», 
запечатаному печаткою учасника конкурсу. Кінцевий термін приймання документів 
на конкурс – за 5 календарних днів до дати проведення конкурсу.

конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день після публі-
кації цієї інформації в газеті «відомості приватизації» в кабінеті економістів 
з орендних відносин кев м. львова.

Телефон для довідок (032) 255-74-80.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії такі до-

кументи:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013 

№ 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для 
укладення договору оренди майна, що належить до державної власності», зареєстро-
ваним у Міністерстві юстиції України 01.03.2013 за № 346/22878, а саме:

а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повно-
важення представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих 
документів; звiт про фiнансовi результати учасника конкурсу з урахуванням дебі-
торської i кредиторської заборгованості; довiдку вiд учасника конкурсу про те, що 
щодо нього не порушено справу про банкрутство;

б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: копiю документа, що посвiдчує 
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довiренiсть, видану 
представнику фiзичноi особи; посвідчену нотаріусом копію свідоцтва про реє-
страцію фізичноi особи як суб’єкта пiдприємницькоiї дiяльностi; витяг з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; декларацiю 
про доходи або завiрену в установленному порядку копiю звiту суб’єкта малого 
пiдприємництва – фiзичної особи – платника єдиного податку;

в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди – зобов’язання 
(пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення виконання 
зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдатку), додатковi пропозицii до до-
говору оренди; повiдомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу.

інформація 
відділення квартирно-експлуатаційного забезпечення відділу 
матеріального забезпечення навчального центру державної 

прикордонної служби україни про проведення конкурсу на право 
укладення договору оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: відділення 
квартирно-експлуатаційного забезпечення відділу матеріального забезпечення 
Навчального центру Державної прикордонної служби України, адреса: 19601, 
м. Черкаси, с-ще Оршанець, вул. Підполковника Красніка, 1.

� Назва об’єкта та його місцезнаходження: вбудоване нежитлове примі-
щення площею 35,98 м2 другого поверху будівлі штабу № 2, що перебуває на 
балансі Навчального центру Державної прикордонної служби України, за адресою: 
19601, м. Черкаси, с-ще Оршанець, вул. Підполковника Красніка, 1.

Мета оренди: розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих то-
варів, крім товарів підакцизної групи, на площі 35,48 м2; розміщення торговельного 
об’єкта з продажу тютюнових виробів на площі 0,5 м2.

стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного зако-
нодавства України, за базовий місяць розрахунку – червень 2016 року ста-
новить 695,21 грн без урахування Пдв.

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів:
найбільший розмір орендної плати; своєчасна сплата орендної плати; ком-

пенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди; компенсація витрат 
переможцем конкурсу за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту 
майна за власний рахунок; встановлення приладів обліку комунальних послуг за 
рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними 
організаціями; страхування орендованого майна протягом місяця з дати укладення 
договору оренди на суму, не меншу, ніж зазначена в звіті про незалежну оцінку, 
на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством 
України; зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку 
у розмірі, не меншому, ніж місячна орендна плата; зобов’язання не зберігати і 
не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, 
радіоактивні речовини і матеріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта 
оренди; зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації об’єкта орен-
ди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати майно в належному 
стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду; зобов’язання виконувати 
всі необхідні заходи для захисту довкілля з метою дотримання екологічних норм 
експлуатації приміщення; заборона суборенди, приватизації та переходу права 
власності на орендоване майно.

Строк оренди – 2 роки 11 місяців 30 днів з можливістю продовження терміну 
дії договору за умови виконання орендарем всіх обов’язків за договором оренди 
за наявності згоди балансоутримувача та погодження органу, уповноваженого 
управляти об’єктом оренди.

Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі із зазначенням мети використання; документи, 

визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку до-
кументів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, 
що належить до державної власності»; зобов’язання (пропозиції) виконання умов 
конкурсу та додаткові пропозиції; пропозиції щодо гарантії сплати орендної плати 
(розмір завдатку); відомості про учасника конкурсу:

для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повно-
важення представника юридичної особи; посвідчені нотаріально копії установчих 
документів, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців; звіт про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з 
урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості;

для учасників, які є фізичними особами: копію документів, що посвідчують особу 
учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представ-
нику фізичної особи; посвідчені нотаріально копії ідентифікаційного номера, витягу 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; де-
кларацію про доходи; довідку про взяття на облік платника податків.

Конкурсні пропозиції із зазначенням виконання основних умов конкурсу та 
вимог до використання об’єкта і розмір орендної плати подаються в окремому 
непрозорому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника 
конкурсу (за наявності).

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 17 календарних днів з дати 
опублікування інформації в газеті «Відомості приватизації».

конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день з дати опу-
блікування цієї інформації в газеті «відомості приватизації».

Телефон для довідок з питань конкурсу (0472) 45-33-47. 
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аПарат фдму
інформація 

про оголошення конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності

� Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно – однокімнатна квартира № 3 
загальною площею 46,2 м2, що розташована на другому поверсі будинку 
за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, 4д. Найменування балансо-
утримувача об’єкта оцінки: –. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Київська обл., 
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 4д; тел./факс (044) 271-73-57. Мета проведення оцінки: 
проведення взаєморозрахунків. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. 
Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника 
конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, 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, од.: 1 квартира. Розмір статутного капіталу (власного 
капіталу): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних за-
собів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (зазначається окремо за групами), тис. грн: –. Кількість земельних ді-
лянок: –. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце розташування земельних ді-
лянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: –. Правовий режим земельних 
ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: –. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

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

Замовник та платник послуг з оцінки – Служба безпеки України (Департамент 
господарського забезпечення; вул. Золотоворітська, 5, м. Київ, 01030).

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

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

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

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

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

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель, зо-
крема, житлова нерухомість (квартири, житлові та дачні будинки разом із госпо-
дарськими будівлями та спорудами або без них).

Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки – до 1 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштово-

го відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо 
до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. 
Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 6 жовтня 2016 р.

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

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

вул. кутузова, 18/9, кімн. 303) 12 жовтня 2016 р. о 14.00.

інформація 
про оголошення конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності
� Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 17,9 м2, 

що розташоване на першому поверсі будівлі гуртожитку за адресою: м. Київ, 
вул. Російська, 70 та обліковується на балансі Київського національного університе-
ту культури і мистецтв. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Київський 
національний університет культури і мистецтв. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Київ, вул. Російська, 70; тел.: (044) 529-98-33, 529-77-61. Мета проведення оцінки: 
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс 
замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, нео-
боротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: 
1 (одне) приміщення. Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами) – балансова залишкова вартість нежитлового приміщення загальною 
площею 17,9 м2 станом на 26.08.2016: 343,45 грн. Кількість земельних ділянок: –. 
Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце розташування земельних ділянок: –. 
Цільове призначення земельних ділянок: –. Правовий режим земельних ділянок: –. 
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: –. Наявність об’єктів, відо-
мості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.08.2016.

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

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

Платник послуг з оцінки – фізична особа – підприємець Довгановська Люд-
мила Іванівна.

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно 
до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вар-
тість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) ти-
сяч гривень.

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

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

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

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель, зо-
крема, офісна, торговельно-офісна, торговельна нерухомість та нерухомість під 
заклади громадського харчування.

Строк надання послуг з оцінки – 7 календарних днів.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки – 3 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштово-

го відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо 
до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. 
Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 6 жовтня 2016 р.

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

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

вул. кутузова, 18/9, кімн. 303) 12 жовтня 2016 р. о 14.00.
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Продовження таблиці

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

Продовження. Початок рубрики на стор. 3 – 5

ПіДСУмКИ
інформація 

рв фдму по харківській області про підсумки конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 07.06.2016

1. Об’єкти приватизації:
нежитлова будівля електропідстанції (ЗТП-275), що не увійшла до статутного 

капіталу при приватизації ВАТ «Богодухівський хлібозавод»; нежитлова будівля 
газорозподільного пункту (ГРП), що не увійшла до статутного капіталу при прива-
тизації ВАТ «Богодухівський хлібозавод». Місцезнаходження об’єктів оцінки: Хар-
ківська обл, м. Богодухів, вул. Шевченка, 1. Мета проведення незалежної оцінки: 
незалежна оцінка початкової вартості об’єктів державної власності групи А, що 
приватизуються шляхом продажу на аукціоні в електронній формі. Переможець 
конкурсу – СОД ФОП Мокров О. П. Строк виконання робіт: 10 днів. Вартість ви-
конання робіт: 6 770,00 грн.

2. Об’єкти оренди:

№ 
з/п Найменування об’єкта оцінки 
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Мета проведення 
оцінки

1 Бетонний майданчик для господарських потреб загальною пло-
щею 200,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 79, на ба-
лансі Національного технічного університету «Харківський полі-
технічний інститут», код 02071180, тел. 057-7076600, 707-66-01 21
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ПФ
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хід
» Визначення вартості 

об’єкта оренди з 
метою передачі в 
оренду

2 Нежитлова окремо розташована будівля (літ. «Б-2») загальною 
площею 1 130,6 м2 за адресою: м. Харків, бульв. Івана Каркача, 
2а, на балансі ЗАТ «Харківський плитковий завод», код 00293628

32
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» Визначення вартості 

об’єкта з метою 
продовження дого-
вору оренди

3 Частина даху дев’ятиповерхового гуртожитку, інв. № 1032001, 
літ. «Б-9», загальною площею 8,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Тимурівців, 33б, на балансі ДЗО «Центр професійно-
технічної освіти № 2», код 25462474, тел. 364-50-01 16
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4 Нежитлове приміщення кімн. № 16 на 2-му поверсі 2-поверхової 
адміністративної будівлі загальною площею 16,4 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Цементна, 3, на балансі ДП МОУ Харківська 
контора матеріально-технічного забезпечення, код 08162096, 
тел. 057-370-38-63
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5 Частина одноповерхової будівлі тарної майстерні загальною пло-
щею 57,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, на балансі 
ДП МОУ Харківська контора матеріально-технічного забезпечен-
ня, код 08162096, тел. 057-370-38-63 17
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6 Нежитлове приміщення кімн. № 2 одноповерхової будівлі пошти, 
інв. № 0400018, літ. «А-1», загальною площею 9,6 м2 за адре-
сою: Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Братениця, вул. За-
водська, 9, на балансі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», 
код 22721970, тел. 712-15-61
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7 Нежитлові приміщення кімн. № 3, 6 одноповерхової будівлі 
пошти, інв. № 0400011, літ. «А-1», загальною площею 20,1 м2 
за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Івано-
Шейчино, вул. Радянська, на балансі Харківської дирекції УДППЗ 
«Укрпошта», код 22721970, тел. 712-15-61
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8 Нежитлове приміщення кімн. № 4 одноповерхової будівлі пошти, 
інв. № 1600006, літ. «А-1», загальною площею 12,8 м2 за адре-
сою: Харківська обл., Коломакський р-н, с. Шляхове, вул. Ча-
бана, 7, на балансі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», код 
22721970, тел. 712-15-61
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9 Нежитлові приміщення кімн. № 2, 3 одноповерхової будівлі 
пошти, інв. № 0400016, літ. «А-1», загальною площею 23,4 м2 
за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Хрущова 
Микитівка, вул. Радянська, 7, на балансі Харківської дирекції 
УДППЗ «Укрпошта», код 22721970, тел. 712-15-61
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10 Нежитлові приміщення кімн. № 1, 6, 7, 8 одноповерхової будівлі 
пошти, інв. № 0400009, літ. «А-1», загальною площею 50,1 м2 
за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Шарівка, 
вул. Свердлова, 4, на балансі Харківської дирекції УДППЗ «Укр-
пошта», код 22721970, тел. 712-15-61

30
00

,0
0/

5

ПП
 «А

рг
у-

ме
нт

»

Визначення вартості 
об’єкта з метою 
продовження дого-
вору оренди

11 Частина нежитлових приміщень кімн. № № Г-1, Г-2, Г-3, Г-4, 
Г-5, Г-6, Г-7, П-1 на першому поверсі 4-поверхової будівлі 
навчального корпусу, пам’ятка архітектури, інв. № 70994, літ. 
«Г-2», загальною площею 122,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. 
Леніна, 14, на балансі Харківського національного університету 
радіоелектроніки, код 02071197, тел. 702-10-16
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12 Нежитлові приміщення кімн. № 97, 98, 58 в чотириповерховій 
будівлі адміністративно-лабораторного корпусу (інв.№ 81973, 
літ. А-4), загальна площа 82,4 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Астрономічна, 33, на балансі ДП «Державний науковий 
центр лікарських засобів і медичної продукції», код 00482329, 
тел. 720-62-29 
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13 Нежитлове приміщення кімн. № 14 на 1-му поверсі різноповер-
хової (1-8) адміністративної будівлі загальною площею 6,1 м2 
за адресою: м. Харків, майдан Привокзальний, 2, на балансі 
Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», код 22721970, тел. 057-
712-46-43, 712-15-61
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14 Частина нежитлового приміщення корпусу «Д» балкон на 2-му 
поверсі 4-поверхового навчального корпусу, пам’ятка архітекту-
ри (інв. № 70994, літ. «Д-4»), загальною площею 3,5 м2 за адре-
сою: 61166, м. Харків, просп. Леніна, 14, на балансі Харківсько-
го національного університету радіоелектроніки, код 02071197, 
тел. 702-14-59, 702-10-16, 702-18-07
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15 Частина вестибуля № ХІІ на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі 
навчального корпусу, пам’ятка архітектури, загальною площею 
2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 18/20, на балансі 
Харківського радіотехнічного технікуму 15
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16 Частина даху 6-поверхової будівлі гуртожитку загальною площею 
18,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Алчевських (вул. Артема), 
52/54, на балансі Національного університету цивільного захисту 
України, код 08571363, тел. 057-707-34-29 16
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17 Нежитлові приміщення кімН. № 23, 24, 25, 26, 27 на 1-му повер-
сі 6-поверхової будівлі, пам’ятка архітектури, загальною площею 
73,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1, на балансі ДУ 
«ДІП СЕД», код 00190325, тел. 057-731-18-90 19
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18 Нежитлове приміщення кімн. № 22 на 1-му поверсі 6-поверхової 
будівлі, пам’ятка архітектури, загальною площею 22,4 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1, на балансі ДУ «ДІП СЕД», 
код 00190325, тел. 057-731-18-90 17
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19 Асфальтований майданчик загальною площею 50,24 м2 за адре-
сою: м. Харків, вул. Сумська, 1, на балансі ДУ «ДІП СЕД», код 
00190325, тел. 057-731-18-90
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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 13.06.2016 

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
442,3 м2 з ґанком першого поверху нежитлової будівлі їдальні з глядацьким залом 
на 700 місць з прибудовою на 316 місць, реєстровий номер 01132330.9.КАТГНП218. 
Балансоутримувач об’єкта оцінки: Військова частина 3035 Східного оперативно-
територіального об’єднання Національної гвардії України. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2. Мета про-
ведення оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою продовження дого-
вору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2016. 
Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість 
послуг з оцінки – 2500 грн, строк виконання – 3 робочих дні.

2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 першо-
го поверху навчального корпусу № 1. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Красноармій-
ський індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
(ЄДРПОУ 05464997). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донець ка обл., м. Красноар-
мійськ, площа Шибанкова, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
майна з метою передачі його в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 31.05.2016. Переможець конкурсу – ПАТ Державна акціонерна компанія 
«Національна мережа аукціонних центрів». Згідно з конкурсною пропозицією вартість 
послуг з оцінки – 1980 грн, строк виконання – 4 календарні дні.

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 09.06.2016 

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

Житомирську товарну агропромислову біржу по таких об’єктах:
нежитлове приміщення площею 5,3 м2 на першому поверсі адміністративної 

будівлі, що перебуває на балансі Житомирського професійного політехнічного 
ліцею та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Небесної сотні, 11 (вартість 
виконання – 1250,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою продовження договору оренди;

нежитлове приміщення площею 39 м2 в адміністративній будівлі, що перебуває 
на балансі Головного управління статистики у Житомирській області та знаходить-
ся за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 19/10 (вартість 
виконання – 1400,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою продовження договору оренди;

нежитлові приміщення площею 150,6 м2 на 1-му поверсі гуртожитку, що пере-
буває на балансі Професійно-технічного училища № 5 м. Житомира та знаходиться 
за адресою: м. Житомир, вул. Маршала Рибалка, 32 (вартість виконання – 1250,00 
грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовжен-
ня договору оренди;

ПФ «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза» по об’єкту:
нежитлові приміщення площею 39,6 м2 відділення поштового зв’язку (літ. А), що 

перебувають на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта» та знаходяться 
за адресою: Житомирська обл., Баранівський р-н, с. Дубрівка, вул. Адмірала Лев-
ченка, 125 (вартість виконання робіт – 1456,00 грн, строк виконання робіт – 4 ка-
лендарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати з метою укладання договору оренди.

інформація
рв фдму по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 09.06.2016 
1. Переможець конкурсу – приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на ви-

конання робіт з оцінки об’єкта приватизації: адміністративної будівлі загальною 
площею 164,5 м2 (у т. ч. адміністративної будівлі, А, площею 121,5 м2, прибудо-
ви (гаража), Б, площею 43,0 м2 ), козирка, кА, площею 1,5 м2, оглядової ями, кБ, 
площею 4,5 м2, вимощення, І, площею 38,6 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: 

Управління Державної казначейської служби України у Розівському р-ні Запорізь-
кої області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 70300, Запорізька обл., смт Розівка, 
вул. Пушкіна, 48. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 000 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 15 календарних днів від дати підписання договору на проведення 
оцінки об’єкта приватизації.

2. Переможець конкурсу – фізична особа – підприємець Перевай Володимир 
Сергійович на виконання робіт з оцінки об’єкта приватизації: коридорів першого 
поверху № 1 площею 10,0 м2 та № 2 площею 32,7 м2 двоповерхової адміністратив-
ної будівлі «А», приміщень № 19-24 підвалу «під А» та сходової клітки ІІІ, загальною 
площею 132,3 м2, підземного приміщення «Б» площею 96,16 м2. Балансоутримувач 
об’єкта оцінки: перебуває на зберіганні ТОВ «Вітьок». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Запорізька обл., Бердянський р-н, смт Андріївка, вул.Нова, 4а. Вартість ви-
конання робіт з оцінки – 5 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 15 календарних 
днів від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта приватизації.

3. Переможець конкурсу – ТОВ «Об’єднане підприємство з оцінки та експерти-
зи спеціальних об’єктів і інвестицій» – Україна» на виконання з оцінки об’єкта при-
ватизації: єдиного майнового комплексу комунального спортивно-видовищного 
підприємства «Юність». Балансоутримувач об’єкта оцінки: Комунальне спортивно-
видовищне підприємство «Юність». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69005, м. 
Запоріжжя, вул. Перемоги, 66. Вартість виконання робіт з оцінки – 180 000 грн, 
строк виконання робіт з оцінки – 30 календарних днів від дати підписання договору 
на проведення оцінки об’єкта приватизації.

4. Конкурс на виконання робіт з оцінки об’єкта приватизації: нерухомого майна 
державної власності – побутових приміщень (літ. Б-3), інв. № 070101, загальною 
площею 933,8 м2 разом із земельною ділянкою площею 0,0646 га, кадастровий 
номер 2310100000:02:032:0037 (місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, 
Південне шосе, 62. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,0646 га. Місце 
розташування земельної ділянки (ділянок):м. Запоріжжя, Південне шосе, 62) вва-
жати таким, що не відбувся у зв’язку з ненаданням суб’єктами оціночної діяльності 
жодної заяви для участі.

інформація
рв фдму по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 13.06.2016 
1. Переможець конкурсу – ТОВ «Об’єднане підприємство з оцінки та експерти-

зи спеціальних об’єктів і інвестицій» – Україна» на виконання з оцінки об’єкта при-
ватизації: єдиного майнового комплексу державного підприємства «Завод алюмі-
нієвої фольги». Балансоутримувач об’єкта оцінки: державне підприємство «Завод 
алюмінієвої фольги». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69032, м. Запоріжжя, вул. 
Південне шосе, 15. Вартість виконання робіт з оцінки – 195 000 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 30 календарних днів від дати підписання договору на проведення 
оцінки об’єкта приватизації.

2. Переможець конкурсу – фізична особа – підприємець Перевай Володимир 
Сергійович на виконання робіт з оцінки об’єктів приватизації: 

об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 15. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, 
вул. Побєди, 86. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 500 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 15 календарних днів від дати підписання договору на проведення 
оцінки об’єкта приватизації;

об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 13. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, 
вул. Побєди, 90. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 500 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 15 календарних днів від дати підписання договору на проведення 
оцінки об’єкта приватизації;

об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 11. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, 
вул. Побєди, 94. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 500 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 15 календарних днів від дати підписання договору на проведення 
оцінки об’єкта приватизації.

3. Переможець конкурсу – приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на вико-
нання робіт з оцінки об’єктів приватизації: 

об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 14. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, 
вул. Побєди, 88. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 000 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 10 календарних днів від дати підписання договору на проведення 
оцінки об’єкта приватизації;

об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 12. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, 
вул. Побєди, 92. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 000 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 10 календарних днів від дати підписання договору на проведення 
оцінки об’єкта приватизації.

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

незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 14.06.2016
1.Частина вбудованого нежитлового приміщення (холу) площею 1,0 м2 на пер-

шому поверсі триповерхової будівлі Палацу спорту (інв. № 100310001) за адресою: 
Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Б. Хмельницького, 100. Переможець – ПАТ Дер-
жавна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів».

2. Вбудовані нежитлові приміщення площею 12,0 м2 другого поверху в три-
поверховій адміністративній прибудові спортзали (інв. № 10310010) за адре-
сою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Сосюри, 136в. Переможець – ФОП 
Сорокіна І. М.

3. Нежитлове вбудоване приміщення площею 8,6 м2 на першому поверсі дво-
поверхової будівлі (інв. № 10310001) за адресою: Луганська обл., смт Біловодськ, 
вул. Центральна, 126. Переможець – ПАТ Державна акціонерна компанія «Націо-
нальна мережа аукціонних центрів».

4. Вбудоване нежитлове приміщення одноповерхової будівлі відділення зв’язку 
(інв. № 1747) площею 10,5 м2 за адресою: Луганська обл., Марківський р-н, с. 
Веселе, вул. Леніна, 23а. Переможець – ПАТ Державна акціонерна компанія «На-
ціональна мережа аукціонних центрів».

5. Вбудоване нежитлове приміщення одноповерхової будівлі відділення зв’язку 
(інв. № 932) площею 21,3 м2 за адресою: Луганська обл., Біловодський р-н, с. Ко-
нонівка, вул. Леніна, 14. Переможець – ПАТ Державна акціонерна компанія «На-
ціональна мережа аукціонних центрів».


