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інформаційне ПовідомЛення 
регіонального відділення фонду державного майна україни 
по дніпропетровській області про конкурс з продажу пакета  

акцій публічного акціонерного товариства  
«дніпрометробуд», що не відбувся

Призначений на 30 вересня 2016 року конкурс з продажу пакета акцій ПАТ 
«Дніпрометробуд» (код за ЄДРПОУ 4880239), що розташовано за адресою: вул. 
Шмідта, 5, м. Дніпро, 49000, інформаційне повідомлення про проведення якого 
було опубліковано в газеті «Відомості приватизації» від 07.09.2016 № 72 (988), 
не відбувся у зв’язку з відсутністю попиту потенційних покупців.

інформаційне ПовідомЛення 
регіонального відділення фонду державного майна україни 
по дніпропетровській області про проведення повторного  

конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом  
аукціону з продажу пакета акцій публічного акціонерного  

товариства «дніпрометробуд»
1. Дані про товариство.
Код за ЄДРПОУ 4880239.
Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство «Дніпро-

метробуд».
Місцезнаходження товариства: вул. Шмідта, 5, м. Дніпро, 49000.
Розмір пакета акцій, що закріплено в державній власності, – 95 %.
Форма існування акцій – бездокументарна.
2. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетров-

ській області пропонує до продажу пакет акцій у кількості 31 843 920 штук, що ста-
новить 95 % статутного капіталу товариства.

Статутний капітал товариства становить 8 379 979,00 грн.
Номінальна ціна акції – 0,25 грн.
3. Початкова ціна пакета акцій товариства – 44 508 711,00 грн.
Крок торгів – 10 % від початкової ціни пакета акцій.
4. Характеристика товариства:
Основний вид діяльності за КВЕД – 42.12 – Будівництво залізниць і метро-

політену.
відомості основних обсягів робіт по роках

Види робіт Одиниці виміру 2013 р. 2014 р. 2015 р.
Відкачка води тис.м3 1160 1361,1 1379,7
Проходка виробок м3 322 0 0
Видача та перевозка ґрунту т 1028 0 0
Установка залізобетонних штанг шт 16 0 0
Установка металевих сіток при штанговому кріплені м2 27 0 0
Укладка збірної з/бетонної обробки м3 3,3 30,1 0
Укладка збірної чавунної обробки т 16,3 0 0
Установка арматурних каркасів та арматури т 4,47 3,4 0
Виготовлення металевої гідроізоляції т 0 0 0
Ґрунтовка металевих поверхонь м2 0 0 0
Укладка бетону м3 61,1 27,1 0
Нагнітання розчину за оправу м2 100 155,4 0
Чеканка швів м шва 55 0 0
Контрольне нагнітання за оправу м2 0 0 0

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.07.2016 – 143 особи.
Монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках товариство не 

займає.
фінансово-господарський стан ПаТ «дніпрометробуд»  

у період з 2013 р. – іі квартал 2016 р.

Назва показника Од. виміру
Значення показника

2013 р. 2014 р. 2015 р. ІІ квартал 2016 р.
Середньооблікова чисельність працівників осіб 210 156 141 143
Первісна вартість основних фондів тис. грн 20092 20405 22330 22271
Залишкова вартість основних фондів тис. грн 15802 4603 4703 3931
Знос основних фондів тис. грн 14967 15802 17627 18340
Чистий прибуток/збиток тис. грн - 9603 -6706 -7463 -4540
Рентабельність діяльності % – – – –
Дебіторська заборгованість тис. грн 476 6608 590 528
Кредиторська заборгованість тис. грн 33177 40763 51197 61927
Вартість власного капіталу тис. грн -7528 -14500 -21963 -26503
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

тис. грн – 18147 6342 –

Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує това-
риство:

у постійному користуванні ПАТ «Дніпрометробуд» перебуває 7 окремо розта-
шованих земельних ділянок загальною площею 4,4438 га.

Земельні ділянки використовуються на підставі державних актів на право по-
стійного користування для розміщення та експлуатації промислових, житлових 
та громадських будівель та споруд, пов’язаних з господарською діяльністю ПАТ 
«Дніпрометробуд».

Інформація про викиди забруднюючих речовин:
ПАТ «Дніпрометробуд» не здійснює викидів забруднюючих речовин в атмос-

ферне повітря та водні об’єкти.
основні показники господарської діяльності товариства  

за останні три роки та останній звітний період

Найменування Од. виміру
Значення показника

2013 р. 2014 р. 2015 р. ІІ квартал 2016 р.
Собівартість реалізованої продукції (товарі, 
робіт, постуг)

тис. грн – 4760 16598 –

Балансовий прибуток/збиток тис. грн -9303 -6706 -7463 -4540
Дебіторська заборгованість тис. грн 476 6608 590 528
Кредиторська заборгованість тис. грн 33177 40763 51197 61927
Рентабельність діяльності % – – – –
Вартість активів тис. грн 25649 26263 29234 35424
Вартість власного капіталу тис. грн -7528 -14500 -21963 -26503
Чистий прибуток/збиток тис. грн -9303 -6706 -7463 -4540

5. Фіксовані умови конкурсу
Покупець пакета акцій зобов’язаний забезпечити:
1) в економічній діяльності товариства:
збереження основних видів діяльності товариства, які є на дату переходу права 

власності на пакет акцій до покупця;
збереження основної номенклатури продукції, робіт та послуг товариства, які 

існували у 2015 році;
збереження технологічної єдності та цілісності виробництва;
погашення заборгованості товариства;
2) в інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
освоєння нових та підвищення якості наявних видів продукції та/або послуг;
виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підвищення еконо-

мічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності 
товариства згідно з бізнес-планом, поданим покупцем;

3) у соціальній діяльності товариства:
недопущення утворення простроченої заборгованості товариства з виплати 

заробітної плати працівникам товариства;
підвищення протягом п’яти років від дати переходу права власності на пакет 

акцій до покупця розміру середньої заробітної плати, досягнутої товариством 
у 2015 році, на рівень не менше щорічного офіційного рівня інфляції;

недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповно-
важеного ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої 
статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які 
передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та 
статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати пе-
реходу права власності на пакет акцій;

матеріальне стимулювання працівників із збереженням та удосконаленням 
існуючої системи оплати праці і преміювання, доплат, надбавок до посадового 
окладу за затвердженим штатним розкладом. Покупець має право за погоджен-
ням з профспілковою організацією товариства запровадити нову систему оплати 
праці і преміювання;

протягом п’яти років від дати переходу до покупця права власності на пакет 
акцій недопущення без погодження з профспілковою організацією скорочення 
працівників товариства, які є членами профспілкової організації;

у разі розірвання трудового договору з працівниками товариства у зв’язку із 
скороченням чисельності працівників протягом п’яти років від дати переходу до 
покупця права власності на пакет акцій товариства здійснення виплати вихідної 
допомоги згідно з колективним договором;

виконання в повному обсязі умов колективного договору до моменту при-
йняття нового;

укладення колективного договору на кожний наступний період з обов’язковим 
включенням усіх умов, передбачених чинним колективним договором, а також 
положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими 
об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими проф-
спілками і профоб’єднаннями, галузевої угоди та забезпечення його виконання; 
покупець за погодженням з профспілковою організацією товариства може зміню-
вати умови чинного колективного договору;

виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно 
до вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», 
створення для них умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та 
надання інших соціально-економічних гарантій, передбачених законодавством;

здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України 
«Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнен-
ня встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 
підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого 
травматизму і професійних захворювань;

4) у природоохоронній діяльності товариства:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства 

щодо користування об’єктами товариства в частині охорони повітряного басейну, 
охорони і раціонального використання земель водного фонду;

5) у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:
з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до повного вико-

нання умов договору купівлі-продажу пакета акцій голосування на загальних збо-
рах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного 
капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські то-
вариства виключно у разі отримання попередньої згоди регіонального відділення 
Фонду державного майна. У разі неотримання такої згоди на день проведення 
загальних зборів акціонерів товариства покупець зобов’язаний голосувати проти 
збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості 
акцій, перетворення на інші господарські товариства;

недопущення з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до 
повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій без попередньої 
згоди регіонального відділення Фонду державного майна вчинення правочинів з 
відчуження основних засобів товариства, якщо їх сумарна балансова вартість, що 
є предметом таких правочинів, перевищує 10 відсотків вартості активів товариства 
за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Зазначена умова не 
застосовується до правочинів щодо відчуження основних засобів товариства, яке 
здійснюється в межах звичайної діяльності товариства. Під відчуженням розумі-
ються такі правочини, як купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та 
передача до статутного (складеного) капіталу інших господарських товариств;

не пізніше ніж протягом трьох місяців з дати продажу спрямування дивідендів, 
нарахованих на придбаний у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до його 
продажу держава в особі регіонального відділення Фонду державного майна, до дер-
жавного бюджету відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України базового 
нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів 
за результатами фінансово-господарської діяльності за період перебування пакета 
акцій у державній власності (за період діяльності у 2015 та 2016 роках і до моменту 
продажу пакета акцій) у розмірі не менше базового нормативу 2015 року.

Строк дії зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх 
виконання, становить п’ять років з дати переходу права власності на пакет акцій.

6. Інформація про наявність або відсутність радника: фінансовий радник від-
сутній.

7. Конкурс проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про привати-
зацію державного майна», Закону України «Про санкції», на виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та кон-
курентної приватизації у 2015-2016 роках» зі змінами, відповідно до Положення 
про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10.05.2012 № 639, 
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10.05.2012 № 282-р, рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.05.2012 
№ 674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.06.2012 за № 940/21252, 
зі змінами (далі – Положення).

У конкурсі з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Дніпро-
метробуд» мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів 
приватизації згідно із статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного 
майна».

До участі в конкурсі 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 держа-
ва Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або 
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визна-
ної 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 від-
миванню 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 Ра-
дою 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 конкурсі 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 обо-
рони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеці-
альних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), та Закону України 
«Про санкції».

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

Разом із заявою для участі у конкурсі подаються:
інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інте-

ресах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому 
числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відповідно 
до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розпо-

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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5 жовтня 2016 року № 80 (996)

фдму – 25 років

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

проДаж об’єктів групи а

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.

Продовження. Початок рубрики на стор. 1

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 29.09.2016 № 1799)

Львівська обЛасТь
Житловий будинок за адресою: 82613, Львівська обл., Сколівський р-н, 

смт Верхнє Синьовидне, вул. Наливайка, 43.

ПіДЛЯГАЮТЬ ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом ПроДАЖУ 
нА АУКЦіоні

ПереЛік 
об’єктів державної власності групи а, що підлягають  

приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 26.09.2016 № 1780)

Черкаська обЛасТь
1. Нежитлові приміщення в будівлі центральної прохідної (літ. Ж-3) колишнього 

ЗАТ «Черкаський завод «Строммашина» у складі: приміщення колишнього стомат-
кабінету загальною площею 35,9 м2, 1-й поверх; приміщення колишнього музею 
площею 11,2 м2, 3-й поверх; приміщення колишнього пункту прокату площею 
12,0 м2, 3-й поверх за адресою: 18018, м. Черкаси, вул. 14 Грудня, 8.

2. Нежитлові приміщення колишнього медпункту загальною площею 48,4 м2 
першого поверху адміністративно-побутового комплексу (літ. Б-3) колишнього 
ЗАТ «Черкаський завод «Строммашина» за адресою: 18018, м. Черкаси, вул. 14 
Грудня, 8.

3. Нежитлові приміщення першого поверху в будівлі допоміжного корпусу № 2 
(літ. М-2) колишнього ЗАТ «Черкаський завод «Строммашина» у складі: приміщен-
ня колишньої майстерні для ремонту одягу площею 3,5 м2; приміщення колишньої 
пральні площею 32,3 м2 за адресою: 18018, м. Черкаси, вул. 14 Грудня, 8.

ПереЛік 
об’єктів державної власності групи а, що підлягають  

приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 29.09.2016 № 1800)

Львівська обЛасТь
1. Окреме індивідуально визначене майно – гараж, А-1, площею 32,6 м2 ра-

зом із земельною ділянкою за адресою: 81600, Львівська обл., Миколаївський 
р-н, м. Миколаїв, вул. І. Франка, 9, що перебуває на балансі Управління Держав-
ної казначейської служби у Миколаївському районі Львівської області (код за ЄД-
РПОУ 37983768).

2. Окреме індивідуально визначене майно – будівля трансформаторної підстан-
ції літ. «І-1» площею 8,3 м2 з обладнанням за адресою: 79018, м. Львів, вул. Братів 
Міхновських, 32а, що перебуває на зберіганні Приватного підприємства «ЛьвівІн-
терСервіс» (код за ЄДРПОУ 33895041).

ПіДЛЯГАЮТЬ ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом ПроДАЖУ 
нА АУКЦіоні ЗА меТоДом ЗнИЖеннЯ ЦінИ

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

шляхом продажу на аукціоні за методом зниження ціни 
(затверджений наказом ФДМУ від 29.09.2016 № 1797)

вінницька обЛасТь
Частина комплексу будівель та споруд загальною площею 119,3 м2 у складі: 

навісу літ. «Л1» площею 9,6 м2, складу літ. «Л» площею 30,1 м2, складу літ. «Л2» 
площею 5,4 м2, кузні літ. «М» площею 38,4 м2, складу літ. «Н» площею 11,5 м2, на-
сосної літ. «О» площею 5,3 м2, прохідної літ. «К» площею 19,0 м2 за адресою: 22800, 
Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Немирів, вул. Соборна, 281, що перебуває 
на зберіганні ПуАТ «ЮБІПАРТНЕР» (код за ЄДРПОУ 36677299).

Львівська обЛасТь
Окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля загальною пло-

щею 60,4 м2 (літ. «А-1») за адресою: 81300, Львівська обл., м. Мостиська, вул. Про-
мислова, 38.

ТерноПіЛьська обЛасТь
Окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля, трансформатор-

на підстанція загальною площею 40,2 м2 за адресою: 47500, Тернопільська обл., 
м. Бережани, вул. Тернопільська, 21а.

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

шляхом продажу на аукціоні за методом зниження ціни 
(затверджений наказом ФДМУ від 29.09.2016 № 1798)

кіровоградська обЛасТь
1. Шарнірно-панельне риштування, інв. № 025138, реєстровий номер 

5814256.20.ААВАГЕ08728000, за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, 
вул. Заводська, 1, що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства 
«Науково-виробниче об’єднання «Етал» (код за ЄДРПОУ 005814256).

2. Шарнірно-панельне риштування, інв. № 025139, реєстровий номер 
5814256.20.ААВАГЕ088, за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. За-
водська, 1, що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства «Науково-
виробниче об’єднання «Етал» (код за ЄДРПОУ 005814256).

3. Шарнірно-панельне риштування, інв. № 025140, реєстровий номер 
5814256.20.ААВАГЕ089, за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. За-
водська, 1, що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства «Науково-
виробниче об’єднання «Етал» (код за ЄДРПОУ 005814256).

4. Шарнірно-панельне риштування, інв. № 025141, реєстровий номер 
5814256.20.ААВАГЕ090, за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. За-
водська, 1, що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства «Науково-
виробниче об’єднання «Етал» (код за ЄДРПОУ 005814256).

5. Машина для шліфування дерев’яних підлог СО-155, реєстровий номер 
5814256.20.ААВАГЕ115, за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. За-
водська, 1, що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства «Науково-
виробниче об’єднання «Етал» (код за ЄДРПОУ 005814256).

6. Машина для шліфування дерев’яних підлог СО-111, реєстровий номер 
5814256.20.ААВАГЕ116, за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. За-
водська, 1, що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства «Науково-
виробниче об’єднання «Етал» (код за ЄДРПОУ 005814256).

7. Установка СО 169, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ117, за адресою: 
Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, що перебуває на балан-
сі Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання «Етал» 
(код за ЄДРПОУ 005814256).

8. Малярний агрегат СО-154, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ118, 
за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, що перебуває 
на балансі Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання 
«Етал» (код за ЄДРПОУ 005814256).

Чернівецька обЛасТь
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі під розбирання 
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –  
молочно-тваринницької ферми на 200 голів великої рогатої  

худоби, що перебувала на балансі Тов «олексіївське» 
(державну реєстрацію товариства припинено)

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – 
молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби, що перебувала 
на балансі ТОВ «Олексіївське» (державну реєстрацію товариства припинено).

Місцезнаходження об’єкта: вул. Б. Хмельницького, 21а, с. Новоолексіївка, Со-
кирянського району Чернівецької області.

9. Малярна станція СО, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ119, за адресою: 
Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, що перебуває на балан-
сі Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання «Етал» 
(код за ЄДРПОУ 005814256).

10. Вентилятор 74-70-86-У 4-5, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ120, 
за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, що перебуває 
на балансі Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання 
«Етал» (код за ЄДРПОУ 005814256).

11. Вентилятор ВУ-4-75, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ121, за адре-
сою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, що перебуває на 
балансі Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання 
«Етал» (код за ЄДРПОУ 005814256).

12. Машина для приготування та подавання жорстких розчинів, інв. № 024906, 
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ086, за адресою: Кіровоградська обл., 
м. Олександрія, вул. Заводська, 1, що перебуває на балансі Приватного акці-
онерного товариства «Науково-виробниче об’єднання «Етал» (код за ЄДРПОУ 
005814256).

13. Установка свердлування отворів в залізобетоні ИЭ1806, інв. № 033890, реє-
стровий номер 5814256.20.ААВАГЕ107, за адресою: Кіровоградська обл., м. Олек-
сандрія, вул. Заводська, 1, що перебуває на балансі Приватного акціонерного това-
риства «Науково-виробниче об’єднання «Етал» (код за ЄДРПОУ 005814256).

14. Естакада для циклону Ц-1050 та оборника, інв. № 025159, реєстровий но-
мер 5814256.20.ААВАГЕ091, за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, 
вул. Заводська, 1, що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства 
«Науково-виробниче об’єднання «Етал» (код за ЄДРПОУ 005814256).

15. Верстат для обробки деревних матеріалів «Лучеса» УОДМ-1, інв. № 030911, 
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ094, за адресою: Кіровоградська обл., 
м. Олександрія, вул. Заводська, 1, що перебуває на балансі Приватного акці-
онерного товариства «Науково-виробниче об’єднання «Етал» (код за ЄДРПОУ 
005814256).

16. Трансформатор зварювальний ДТМ-401, інв. № 031564, реєстровий но-
мер 5814256.20.ААВАГЕ097, за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, 
вул. Заводська, 1, що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства 
«Науково-виробниче об’єднання «Етал» (код за ЄДРПОУ 005814256).

17. Верстат круглопильний, інв. № 023015, реєстровий номер 5814256.20.
ААВАГЕ084, за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, 
що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче 
об’єднання «Етал» (код за ЄДРПОУ 005814256).

18. Верстат довбальний, інв. № 023016, реєстровий номер 5814256.20.АА-
ВАГЕ085, за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, 
що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче 
об’єднання «Етал» (код за ЄДРПОУ 005814256).

Львівська обЛасТь
інформація 

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

Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлові приміщення 
1-го поверху (позн. III,15,17-19) загальною площею 79,5 м2 в будівлі колишнього 
готелю (А-2).

Адреса об’єкта: 80250, Львівська обл., Радехівський р-н, с.Павлів, просп. 
Юності, 6а.

Балансоутримувач: ТзОВ «Радехів-цукор» (зберігач), ЄДРПОУ 32656212, адре-
са: 80250, Львівська обл., Радехівський р-н, с.Павлів, просп. Юності, 39.

Відомості про об’єкт: приміщення розташовані у двоповерховій будівлі, яка зна-
ходиться на центральній вулиці, є місце для паркування. Дата побудови – 1980 р. 
Вхід у приміщення здійснюється з подвір’я головного та тильного фасадів. Висота 
приміщень – 3,15 м, підлога – лінолеум, вікна дерев’яні, оздоблення – пофарбу-
вання водоемульсійними вапняними фарбами, інженерні комунікації – електро-
освітлення.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 186 600,00 грн, ПДВ – 37 320,00 грн. 
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 223 920,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить 

22 392,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження 

об’єкта приватизації до повної сплати його вартості можливе лише за згодою 
державного органу приватизації, який здійснює контроль за виконанням умов 
договору купівлі-продажу.

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

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

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

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 24.10.2016 до 16.00.
аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «українська 

міжрегіональна спеціалізована» 28 жовтня 2016 року. Час початку торгів – 
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 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 за № 1147/27592.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: http://uisce.com.ua, 
e-mail: office@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації за-
яви 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 розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної 
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України 

Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – молочно-
тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби розташована на околиці 
с. Новоолексіївка на відстані 100,0 м до дороги місцевого значення.

На будівельному майданчику розпочато будівництво:
1. Родильної на 25 корів з приміщенням для молодняка на 220 голів – являє со-

бою не завершену будівництвом одноповерхову будівлю Н-подібної форми. Част-
ково змонтований фундамент правого та лівого блоку та стіни висотою близько 
1,0 м. Технічний стан незадовільний.

2. Корівника на 200 голів – являє собою не завершену будівництвом будів-
лю Н-подібної форми, що складається з двох дворядних корівників на 100 корів 
кожний, між якими знаходиться молочний блок. Змонтований фундамент, стіни, 
колони. На правому корпусі корівника змонтовані прогони. Технічний стан неза-
довільний.

від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 
червня 1998 року за № 400/2840т (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Укра-

їнська міжрегіональна 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).

ЧерHівецька обЛасТь
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної 
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства 

«особливе конструкторське бюро «рута»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Осо-

бливе конструкторське бюро «Рута».
Балансоутримувач: державне підприємство «Особливе конструкторське 

бюро «Рута».
Код за ЄДРПОУ 14257599.
Місцезнаходження об’єкта: 58023, м. Чернівці, вул.Руська,248л.
Види діяльності об’єкта: виробництво вузлів, деталей та приладів для авто-

мобілів та їх двигунів.
Відомості про об’єкт: частина будівлі 87/100 площею 13 696,40 м2, транспортні 

засоби – немає, машини та обладнання – 63 од., малоцінні необоротні матеріальні 
активи – немає (станом на 30.04.2016).

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка загальною площею 0,5686 
га надана у постійне користування для виробничих потреб.

Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює ви-
робничу діяльність, продукція не випускається. Обсяг власного капіталу підпри-
ємства становить 3 843,0 тис. грн. Заборгованість станом на 30.04.2016: дебітор-
ська – немає; кредиторська – 315,0 тис. грн. Непокритий збиток минулих років – 2 
249,0 тис. грн.

Підприємство збиткове, нерентабельне.
Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, 

утворення і розміщення відходів у підприємства немає.
Чисельність працюючих: 1 особа (в. о. директора підприємства – 1).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 4 505 292,00 грн, 

ПДВ – 901 058,40 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 5 406 350,40 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець.
2. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи упо-

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

3. Після придбання об’єкта приватизації новий власник стає правонаступником 
усіх прав та обов’язків приватизованого підприємства відповідно до умов договору 
купівлі-продажу та законодавства України.

4. Погашення кредиторської заборгованості підприємства, у т. ч.: із заробітної 
плати; перед бюджетом та Пенсійним фондом України в сумі, яка складатиметься 
на дату купівлі-продажу відповідно до офіційної інформації податкового органу та 
Пенсійного фонду; іншої заборгованості – протягом 12 місяців з дня підписання 
до говору купівлі-продажу.

5. Створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві.
6. У встановленому чинним законодавством порядку покупець зобов’язаний 

здійснити державну реєстрацію припинення державного підприємства «Особливе 
конструкторське бюро «Рута» шляхом його реорганізації протягом 18 місяців від 
дня переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.

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

8. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації 
в період чинності зобов’язань за погодженням з державним органом приватизації 
із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань, не виконаних 
покупцем на момент такого відчуження.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 540 635,04 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

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

аукціон в електронній формі буде проведено 28.10.2016 українською 
універсальною біржею, час початку торгів – 10.00, час закінчення аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в 
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за 
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 
2015 року за №1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є 
додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української Універсаль-
ної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів 
з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Україн-
ської 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).

Кінцевий термін приймання заяв: 24.10.2016 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташуван-

ня. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій облас-
ті за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок  
51-86-60. 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 інформа-
ція розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/chernivtsi.html.

всюдження 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.

Відповідальність за достовірність, повноту поданого документа та обов’язок 
довести своє право на придбання об’єктів державної власності покладається на 
покупця.

8. Для участі у конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу:
сплачує конкурсну гарантію у сумі 8 901 742,2 грн та реєстраційний збір у 

сумі 340,00 гривень; подає конкурсну документацію, остаточний проект договору 
купівлі-продажу пакета акцій та конкурсну пропозицію.

реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного  
збору в національній валюті:

Конкурсна гарантія 
у сумі 8901742,20 
гривень

Одержувач коштів – Регіональне відділення Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській області
Рахунок № 37313015014354
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172;
Код за ЄДРПОУ 13467337.
Призначення платежу: як конкурсна гарантія для участі у конкурсі з продажу пакета 
акцій публічного акціонерного товариства «Дніпрометробуд».

Реєстраційний 
збір у сумі 340,00 
гривень

Одержувач коштів – Регіональне відділення Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській області
Рахунок № 37188500900001
Банк одержувача – ГУДКСУ у Дніпропетровській області,
МФО 805012;
Код за ЄДРПОУ 13467337.
Призначення платежу: як реєстраційний збір для участі у конкурсі з продажу пакета 
акцій публічного акціонерного товариства «Дніпрометробуд».

Конкурсна документація (складена відповідно до переліку документів відповідно 
до вимог розділу V Положення) складається та запечатується в окремий непрозорий 
пакет з написом «Конкурсна документація» із зазначенням на ньому тільки адреси 

державного органу приватизації і назви конкурсу. На пакеті не повинна міститися ін-
формація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.

Остаточний проект договору купівлі-продажу запечатується в непрозорий пакет 
з написом «Остаточний проект договору купівлі-продажу», на якому зазначаються 
найменування та місцезнаходження державного органу приватизації, назва кон-
курсу і потенційний покупець.

Конкурсна пропозиція (оформлена відповідно до додатка 2 до Положення) 
та документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала конкурсну 
пропозицію, подаються у запечатаному непрозорому пакеті з написом «Конкурс-
на пропозиція», на якому зазначаються тільки найменування, адреса державного 
органу приватизації та назва конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація, 
за допомогою якої можна було б ідентифікувати учасника конкурсу.

9. Дата, початок та час завершення приймання конкурсної документації  
та остаточного проекту договору купівлі-продажу: приймання конкурсної докумен-
тації та остаточного проекту договору купівлі-продажу починається з дня опублі-
кування інформаційного повідомлення про проведення конкурсу.

Після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу по-
тенційні покупці письмово звертаються до Регіонального відділення Фонду дер-
жавного майна України по Дніпропетровській області та укладають з ним договір 
про конфіденційність і отримують пакет документації про конкурс, який містить 
документи відповідно до п. 6.8 Положення.

Після отримання пакета документації про конкурс потенційний покупець опра-
цьовує і подає до Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській області один примірник пропозицій до договору купівлі-продажу 
пакета акцій з чітко зазначеними змінами та доповненнями (у разі наявності).

Приймання пропозицій від потенційних покупців до проекту договору купівлі-
продажу пакета акцій завершується 13 жовтня 2016 року о 16.00.

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській 
області надає потенційним покупцям опрацьований та затверджений остаточний 
проект договору купівлі-продажу не пізніше 19 жовтня 2016 року.

Потенційний покупець не пізніше 21 жовтня 2016 року подає один примірник 
остаточного проекту договору купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо 
його умов.

Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору 
купівлі-продажу завершується 21 жовтня 2016 року о 15.45.

10. Адреса приймання конкурсної документації та остаточного проекту дого-
вору купівлі-продажу: вул. Центральна, 6, м. Дніпро, 49000, Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, кімната 36 щодня 
з 8.00 до 17.00, по п’ятницях – з 8.00 до 15.45.

11. Дата, час та місце початку та завершення прийому конкурсних пропо-
зицій:

реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій про-
водиться 31 жовтня 2016 року з 9.00 до 9.50 у приміщенні Регіонального відді-
лення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області: м. Дніпро, 
вул. Центральна, 6, кімн. 37.

12. Дата, час та місце проведення конкурсу.
Повторний конкурс з продажу пакета акцій публічного акціонерного то-

вариства «дніпрометробуд» буде проведено 31 жовтня 2016 року о 10.00 
у приміщенні регіонального відділення фонду державного майна україни 
по дніпропетровській області за адресою: м. дніпро, вул. центральна, 6, 
кімн. 37.

13. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитися з товариством можна за адресою: вул. Шмідта, 5, м. Дніпро, 

49000. Для відвідання товариства необхідно отримати письмовий дозвіл Регіональ-
ного відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області

14. Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з організації 
конкурсу.

Пакет документації про повторний конкурс та дозвіл на відвідання товариства 
можна отримати за адресою: вул. Центральна, 6, м. Дніпро, 49000, Регіональне 
відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, відділ 
приватизації та управління корпоративними правами держави (к. 36), щодня з 8.00 
до 17.00, по п’ятницях – з 8.00 до 15.45. Телефони для довідок: (056) 744-11-41, 
Електронна адреса: stat_12@spfu.gov.ua.

15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
Покупець акцій у бездокументарній формі подає до державного органу привати-

зації в складі проекту остаточного договору купівлі-продажу інформацію про відкри-
тий на ім’я покупця рахунок у цінних паперах у депозитарній установі та інформацію 
про депозитарну установу в обсязі, необхідному для складання розпорядження про 
виконання облікової операції з переказу придбаних покупцем акцій.
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5 жовтня 2016 року№ 80 (996)

фдму – 25 років

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

вінницька обЛасТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів
� 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи «а» – не-

житлові вбудовані приміщення на 1-му поверсі (№ 1-3 – № 1-21) та на 2-му 
поверсі (№ 2-1 – № 2-6) загальною площею 944,5 м2 2-поверхової будівлі 
котельні (літ. н(13), які під час приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ 
«Вінницький комбінат хлібопродуктів № 2» та перебувають на позабалансовому 
рахунку ТОВ «Вінницький крупозавод» та орендуються ТОВ «Вінницький крупоза-
вод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Вінницький р-н, смт Десна, 
вул. Гагаріна, 6 ж. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з 
метою приватизації шляхом викупу з компенсацією орендарю вартості невід’ємних 
поліпшень, здійснених за рахунок власних коштів за час оренди. Телефон замов-
ника конкурсу: відділ приватизації державного майна (0432) 67-27-46. 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 – РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвести-
ції) згідно з обліком, шт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій станом на 30.11.2014: за незалежною оцінкою 824,467 тис. 
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: об’єкт державної власності групи «а» – нежитло-
ві вбудовані приміщення (№ 1-1, № 1-2) загальною площею 81,5 м2 на 1-му 
поверсі будівлі котельні (літ. н (13) та димової труби, які під час приватизації 
не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Вінницький комбінат хлібопродуктів № 2» та 
перебувають на позабалансовому рахунку ТОВ «Вінницький крупозавод» та оренду-
ються ТОВ «Вінницький крупозавод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька 
обл., Вінницький р-н, смт Десна, вул. Гагаріна, 6 ж. Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом викупу з компенсацією 
орендарю вартості невід’ємних поліпшень, здійснених за рахунок власних коштів за 
час оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації державного майна 
(0432) 67-27-46. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса 
замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Ві-
нницькій області. Платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком, шт.: 2 приміщення, 1 димова труба. Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвес-
тицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.06.2015: за незалежною 
оцінкою 223,139 тис. грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну та-
ємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи а – обладнання 
їдальні 11 одиниць: прилад Пу-06 інв. № 952, 1983 р.в.; картоплечистка інв. 
№ 953, 1983 р.в.; електросковорода інв. № 954, 1983 р.в.; касовий апарат 
інв. № 955, 1983 р.в.; прилавок «Таір» інв. № 965 1983 р.в.; меблі «Турбач» 
інв. № 979, 1985 р.в.; холодильник інв. № 930, 1981 р.в.; лінія «прилавок» 
інв. № 931, 1981 р.в.; шафа холодильна інв. № 809, 1981 р.в.; електроко-
тел інв. № 814, 1981 р.в.; плита інв. № 815, 1981 р.в., що під час приватизації 
не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Бершадське АТП-10567» та перебуває на 
зберіганні ПП «Влада-Медіка». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., 
м. Бершадь, вул. Будкевича, 62. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон за-
мовника конкурсу: відділ приватизації державного майна (0432) 67-27-46. 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 – РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком, шт.: 11. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій станом на 31.12.2012: за незалежною оцінкою 21 063,83 
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, затверджено-
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 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 у 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 у запечатаному конверті шляхом поштового 
відправлення на адресу 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до 
приймальні регіонального відділення до 17.00 12.10.2016 (м. Вінниця, вул. Гого-
ля, 10). На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта 
оціночної діяльності, який подає заяву.

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

конкурс відбудеться 19.10.2016 об 11.00 у рв фдму по вінницькій 
області за адресою: 21018, м. вінниця, вул. гоголя, 10. Телефон для до-
відок 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 учбово-лабораторного корпусу ЛнТу 
(частина будівлі б-3) площею 32,7 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Луць-
кий національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43018, 
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська,75. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовжен-
ня дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу:(0332)24-80-24. Телефакс 
замовника конкурсу:(0332)24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: 
rvlutsk_07@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвести-
ції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 16,0494 га (пропорцій-
ний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, 
вул. Львівська,75. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування 
навчального закладу. Правовий режим земельної ділянки: право постійного ко-
ристування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 
станом на 22.06.2016: 325,62 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.09.2016. Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк».

3. Кормоцеху – являє собою не завершену будівництвом двоповерхову пря-
мокутну будівлю. Зведений фундамент, зроблена кладка стін, на 1-му поверсі 
змонтовані перемички, на 2-му поверсі не закінчена кладка стін. Технічний стан 
незадовільний.

4.Санпропускника на 15 осіб – зведено фундамент, виконана кладка стін, вну-
трішні перегородки, змонтовано та накрито дах з шиферу. Внутрішні та зовнішні 
поверхні стін частково оштукатурені. Технічний стан незадовільний.

Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не охороняється, огоро-
жа відсутня.

На будівельному майданчику є придбані для об’єкта незавершеного будівни-
цтва матеріали, вироби, конструкції, завезені на майданчик і не використані для 
будівництва, зокрема залізобетонні балки – 2 шт., які розташовані біля кормоцеху. 
Балки тривалий час перебували на відкритому будівельному майданчику, тому ви-
користання їх за призначенням без технічних випробувань неможливо та економічно 
недоцільно. Технічний стан об’єкта незадовільний.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка сільськогосподарського 
призначення окремо не відведена. Орієнтовна площа земельної ділянки всього – 
0,8459 га, у т. ч. під забудовою – 0,2620 га.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 34 558,00 грн (трид-
цять чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят вісім гривень 00 коп.), у т. ч.: не завершених 
будівництвом будівель молочно-тваринницької ферми на 200 голів великої рогатої 
худоби – 33 748,00 грн (тридцять три тисячі сімсот сорок вісім гривень 00 коп.); 
матеріалів, виробів і конструкцій, завезених на будівельний майданчик для об’єкта 
незавершеного будівництва і не використаних для будівництва, – 810,00 грн (ві-
сімсот десять гривень 00 коп.).

ПДВ – 6 911,60 грн (шість тисяч дев’ятсот одинадцять гривень 60 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 41 469,60 грн 

(сорок одна тисяча чотириста шістдесят дев’ять гривень 60 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва та при-

вести земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, в належний стан (провести 
рекультивацію) відповідно до вимог чинного законодавства протягом 3 років з мо-
менту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва.

2. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати до-
тримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища».

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина відділення зв’язку (літер. а-3)/ примі-
щення № 8, 9, 9-1/ площею 40,6 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Волин-
ська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпо-
шта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44400, Волинська обл., смт Стара Вижівка, 
вул. Незалежності,54. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Теле-
фон замовника конкурсу:(0332)24-80-24. Телефакс замовника конкурсу:(0332)24-
34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансо-
вих інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,3618 га (пропорційний пло-
щі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки 
прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл., 
смт Стара Вижівка, вул. Незалежності,54. Цільове призначення земельної ділянки: 
для обслуговування адміністративних та господарських будівель. Правовий режим 
земельної ділянки: право постійного користування землею. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про 
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 30.09.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Ляшук І. О.

� 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення частини адмінприміщення площею 
16,6 м2 (кабінет № 24). Балансоутримувач об’єкта оцінки: Управління фінансів 
Ратнівської державної адміністрації Волинської області. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: 44100, Волинська обл., смт Ратне, вул. 1 Травня, 32. Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати 
для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу:(0332)24-80-24. 
Телефакс замовника конкурсу:(0332)24-34-77. Електронна адреса замовника 
конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розта-
шування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної 
ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація від-
сутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наяв-
ність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016. Платник робіт з оцінки – Ратнівська 
районна організація Волинської обласної спілки ветеранів Афганістану.

�  4. Назва об’єкта оцінки: частина службового приміщення площею 
22,2 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської 
служби України у Горохівському районі Волинської області. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: 45701, Волинська обл., м. Горохів, вул. Гетьманська,5. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку роз-
міру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу:(0332)24-80-24. Телефакс замовника конкурсу:(0332)24-34-77. Електро-
нна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвести-
ції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,1417 га (пропорцій-
ний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Горо-
хів, вул. Гетьманська,5. Цільове призначення земельної ділянки: обслуговування 
будівель та споруд. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користу-
вання земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: станом 
на 21.09.2016: 292 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016. 
Платник робіт з оцінки – приватний нотаріус Волошин С.А.

�  5. Назва об’єкта оцінки: частина складу ґрунтових взірців площею 
160,9 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Волинська філія ДУ «Держгрунтохоро-
на».Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43017, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Мам-
сурова, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для роз-
рахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу:(0332)24-80-24. Телефакс замовника конкурсу:(0332)24-34-
77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвести-
ції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,6798 га (пропорцій-
ний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, 
вул. Мамсурова, 8. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування 
адміністративних та господарських споруд. 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): 
30.09.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Ільїн Б.О.

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

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практич-
ної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» 
та спеціалізацією в межах цього 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 із підтвердних 
документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни ви-
конання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а 
також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 
календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного 
досвіду виконання робіт з оцінки разом із 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); ін-
формація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про 
діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокрем-
лених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); інша інформація 
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та 
інформація 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 показ-
ників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у першому кварталі 2016 
року» максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурс-
ною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, 
зокрема, декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (не-
житлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно 
для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40 грн.

3. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення розби-
рання та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-
продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, 
документи тощо про виконання умов договору.

4. Подальше використання земельної ділянки після розбирання об’єкта не-
завершеного будівництва покупець визначає самостійно відповідно до цільового 
призначення згідно з вимогами чинного законодавства України.

5. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише за 
умови збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором 
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здій-
снює контроль за їх виконанням.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 4 146,96 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

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

аукціон в електронній формі буде проведено 28.10.2016 українською 
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведен-
ня в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного 
майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та 
фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному ви-
гляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.
ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Пол-
тава, вул. Шевченка, 52) 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 

Конкурсну документацію необхідно 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 – Регіональне відділення ФДМУ по Волинській області 
(43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).

Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться 
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-
адміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: 
м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807 за чотири робочих дні до оголошеної дати 
проведення 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: об’єкт соціальної сфери (гр. ж) – «спорткомплекс 

(фіз культурно-оздоровчий комплекс із стадіоном)» (цмк). Балансоутриму-
вач: ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Кривий Ріг, 
вул. Кармелюка, 35. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Розмір земельної ділянки: –. Дата 
оцінки: 31.10.2016. Замовник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник: 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.

� 2. Назва об’єкта: одноповерхова будівля лазні літ «б» з прибудовою 
до лазні літ. «б» загальною площею 761,6 м2, ґанки № 2, 3, 4, огорожа № 1, 
вимощення № і, іі площею 261,9 м2, газон літ. ііі -24,0 м2; обладнання 
щитової лазні, баки для води – 2од., водонагрівач – 1 од., труба відводу 
диму – 1 од., насос ів-20/10-1 од., насос к6/20-1од., насос к16/30-2од., 
касовий апарат «самсунг». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, 
вул. Комсомольська, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Розмір земельної ділянки: –. Дата 
оцінки: 30.09.2016. Замовник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник: 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.

�  3. Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі загальною площею 
182,5 м2, вимощення і, огорожа № 1, 2. Балансоутримувач: ПАТ «ДТЕК Павло-
градвугілля» Адреса: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Жовтнева, 
27/1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації 
шляхом продажу на аукціоні. Розмір земельної ділянки: –. Дата оцінки: 31.10.2016. 
Замовник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник: РВ ФДМУ по Дніпро-
петровській області.

� 4. Назва об’єкта: нежитлова будівля літ. а-1 з підвалом літ а п/д, за-
гальною площею 141,6 м2, навіс літ. а. Балансоутримувач: ПАТ «Криворізький 
залізорудний комбінат». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Крем-
лівська, 10б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для при-
ватизації шляхом продажу на аукціоні. Розмір земельної ділянки: –. Дата оцінки: 
31.10.2016. Замовник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник: РВ ФДМУ 
по Дніпропетровській області.

� 5. Назва об’єкта: збитки, нанесені державі внаслідок недбалого збере-
ження орендованого майна, з урахування стану майна на момент передачі майна 
в оренду (зруйноване внутрішнє оздоблення підлоги, стін та стелі. Відсутні 80 % 
електровимикачів та світильників. Відсутні 75 % міжкімнатних дверей та дверна 
арматура. Відсутні 90 % елементів системи опалення (радіатори опалення, запо-
рна арматура, газовий котел Hermann EVRA -325 Е 001027). Відсутні сантехнічні 
пристрої та запірна арматура). Балансоутримувач: ПАТ «АК «Дніпроавіа». Адреса: 
м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна (Набережна Леніна), 37. Мета оцінки – 
визначення розміру відшкодування. Замовник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській 
області. Платник: Дніпропетровська міська рада.

� 6. Назва об’єкта: майстерня технічного обслуговування мТо-аТ, ЗіЛ-
131, державний номер 93-50 днТ (з причепом державний номер 1412др); 
майстерня технічного обслуговування мТо-аТ, ЗіЛ-131, державний номер 
87-54 днТ; майстерня технічного обслуговування мТо-аТ, ЗіЛ-131, дер-
жавний номер 01-01 дну (з причепом державний номер 0454др). Балан-
соутримувач: ТДВ «Автопромінь». Адреса: м. Дніпро, вул. Філософська, 39. Мета 
оцінки – визначення розміру збитків, нанесених державі за незбереження держав-
ного майна. Дата оцінки 06.09.2016. Замовник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській 
області. Платник: ТДВ «Автопромінь».

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

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

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

Конкурсний відбір буде здійснюватись 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 (в календарних днях).

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 13 жовтня 2016 р.

конкурс відбудеться у регіональному відділенні 20.10.2016 о 10.00, 
телефон для довідок (056) 744-11-51.

ЗакарПаТська обЛасТь
IнформацIя 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина холу (поз. 45 за планом) площею 2,0 м2 

на першому поверсі навчально-лабораторного корпусу літ. «а». Місцезнахо-
дження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14. Наймену-
вання балансоутримувача: ДВНЗ «Ужгородський національний університет» ( тел. 
09955399558). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для про-
довження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0312) 613883. Електро-
нна адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: 
РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Немеш В. Ф.

Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Норма-
тивна грошова оцінка земельної ділянки: 369,60 грн/м2 станом на 08.02.2016. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016 (орієнтовна).

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 № 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» 

підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів дер-
жавної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного май-
на України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами).

Кінцевий термін приймання заяв: 24.10.2016 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.

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

проДаж об’єктів групи ж

ПіДЛЯГАЮТЬ ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом ПроДАЖУ 
нА АУКЦіоні ЗА меТоДом ЗнИЖеннЯ ЦінИ

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

шляхом продажу на аукціоні за методом зниження ціни 
(затверджений наказом ФДМУ від 29.09.2016 № 1801)

вінницька обЛасТь
Лазня з обладнанням за адресою: 23620, Вінницька обл., Тульчинський р-н, 

с. Юрківка, вул. Качури, 22а, що перебуває на балансі Юрківської сільської ради 
(код за ЄДРПОУ 04331395).
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та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».

Вимогами до претендентів для участі у 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 встановленою в додатками 2 – 4 до Положення формами.

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і 
складається із:

підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт 
(у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції в яких строк виконання 
робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів. Відповідно до листа ФДМУ 
від 15.06.2016 № 10-36-11307 максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде 
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, визначена за ре-
зультатами аналізу цін, що склалися у І кварталі 2016 року в Україні, і становить: 
об’єкт нерухомого майна, зокрема декількох об’єктів нерухомого майна, що є од-
ним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, 
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40 
грн; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із запо-
вненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені 
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2). 
Документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки мають відповідати 
критеріям, визначеним листом ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493.

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

Конкурсна документація подається на кожний об’єкт окремо. На конверті не-
обхідно зробити помітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а 
також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь у конкурсі, 
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

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

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: нежитлове приміщення на 1-му поверсі гуртожитку 

№ 2 площею 9,32 м2 (розміщення ветеринарної аптеки). Місцезнаходження 
об’єкта: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавська держав-
на аграрна академія. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення 
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2016. Строк виконання робіт: 5 
календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання зві-
ту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник 
виконаних робіт: ФОП Шевченко М. О.

� 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення – кімната № 30 площею 18,4 м2 
(офісне приміщення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Юр’ївська, 1а, м. Кобе-
ляки, Полтавська область. Балансоутримувач: відділ агропромислового розвитку 
Кобеляцької районної державної адміністрації.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. 
Запланована дата оцінки: 31.10.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у 
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: 
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: КП 
Комунальне підприємство «Кобеляцьке бюро технічної інвентаризації».

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

заяву на 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 пропозицію щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), 
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурс-
них пропозиціях перетендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість 
робіт і 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 13.10.2016 включно.

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурс відбудеться у рв 
фдму по Полтавській області 20.10.2016 о 10.00 за адресою: вул. небесної 
сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404.

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

ТерноПіЛьська обЛасТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів
� 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення цокольного поверху нежитлової 

будівлі магістрату хіх ст. загальною площею 8,9 м2, пам’ятки архітектури 
місцевого значення, охоронний номер 91, що перебуває на балансі Державно-
го історико-архітектурного заповідника у м. Бережани. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: вул. Банкова, 4а, м. Бережани, Тернопільська область. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з ме-
тою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, 
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління 
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. 
Телефакс замовника конкурсу: (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника кон-
курсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ 
по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: адвокат Горуц Олексій Андрійо-
вич. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.08.2016: – 4,48 тис. 
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина фасаду площею 18,0 м2 адміністратив-
ної будівлі, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку 
Тернопільської обласної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення рин-
кової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних 
відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними пра-
вами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника 
конкурсу: (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській 
області. Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Маркетингові Технології ПБС». Балансова 
залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.09.2016: – 1215,67 грн. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина фасаду площею 54,0 м2 адміністратив-
ної будівлі, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку 
Тернопільської обласної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення рин-
кової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних 
відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними пра-
вами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника 
конкурсу: (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській 
області. Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Маркетингові Технології ПБС». Балансова 
залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.09.2016: – 3647,01 грн. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення і і іі рівня першого по-
верху будівлі (літ. «а2 – а3») загальною площею 42,3 м2, що перебуває на 
балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної дер-
жавної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Князя Острозького, 
14, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна 
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 
52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та 
оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу: (0352) 
52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник 
робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області. Платник 
робіт з оцінки: ФОП Недошитко Роман Михайлович. Балансова залишкова вартість 
об’єкта оцінки станом на 01.09.2016: – 2856,82 грн. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна): 30.09.2016.

� 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення четвертого 
поверху корпусу № 5 – літера «а», позиція 4-20 (хол) площею 1,0 м2, що пере-
буває на балансі Тернопільського національного економічного університету. Місцез-
находження об’єкта оцінки: вул. Микулинецька, 46а, м. Тернопіль. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою 
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, 

відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління 
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. 
Телефакс замовника конкурсу: (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника кон-
курсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ 
по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Шнайдер Тарас Михайлович. 
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.07.2016: – 213,53 грн. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

� 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення поз. 1-10, 1-11, 1-12, 
1-13, 1-14 загальною площею 88,6 м2 та частка площі спільного користу-
вання 1,8 м2, разом 90,4 м2 на першому поверсі; приміщення поз. 4-7, 4-8 
загальною площею 46,5 м2 та частка площі спільного користування 9,8 м2, 
разом 56,3 м2 на четвертому поверсі лабораторного корпусу, разом 146,7 м2, 
що перебувають на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою 
передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань 
орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними 
правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника 
конкурсу: (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській 
області. Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Міське бюро технічної інвентаризації». Ба-
лансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.09.2016: – 24218,00 грн. 
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 ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190.

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

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

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встанов-
леною формою; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 
Положення (за наявності); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); 
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до про-
ведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх осо-
бистими підписами та печаткою претендента; документи щодо практичного досвіду 
претендента та оцінювачів з виконання робіт з оцінки та інформацію щодо досвіду 
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 
та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); копії висновків про 
вартість майна або витягів із звітів, підписаних оцінювачами, що будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента. Подібними об’єктами 
до об’єкта оцінки 1.1 є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини бу-
дівель пам’яток архітектури; до об’єктів оцінки 1.2, 1.3 – нерухоме майно – фасади, 
фасадні стіни; до об’єктів оцінки 1.4, 1.6 – нерухоме майно – окремі будівлі, примі-
щення, частини будівель офісної, торговельно-офісної, торговельної нерухомості 
та нерухомості під заклади громадського харчування; до об’єкта оцінки 1.5 – неру-
хоме майно – приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів, автоматів 
з розливу напоїв та іншого подібного майна; конкурсну пропозицію претендента, 
яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо 
ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також 
строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх кон-
курсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість 
робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із 
законодавством. До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, 
вартість послуг з оцінки майна, яких не перевищує 1 725,4 грн.

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

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

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

конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інфор-
мації в газеті «відомості приватизації» о 10.00 в регіональному відділенні 
фдму по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 
11 (іі поверх, зал засідань).

херсонська обЛасТь, арк  
та м. севасТоПоЛь 

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

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

� 1. Об’єкт: частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2 на першому 
поверсі навчального корпусу № 6 за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 
4, що перебуває на балансі Херсонського державного університету. Замовник: РВ 
ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФХОУ ПАТ «Держав-
ний ощадний банк України». Мета проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. 
Запланована дата оцінки 30.09.2016.

� 2. Об’єкт: частина труби котельні площею 1,0 м2 за адресою: Херсонська 
обл., с. Червоний Перекоп, вул. Жовтнева 1, що перебуває на балансі Каховського 
професійного аграрного ліцею. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК 
та м. Севастополі. Платник: ТОВ «Комп’ютерні мережі». Мета проведення неза-
лежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при 
укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки 30.09.2016.

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

З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення кон-
курсів, максимальна ціна надання послуг з оцінки приміщень, дахів, нерухомого 
майна для встановлення передавальних пристроїв, автотранспортних засобів, яку 
може бути запропоновано учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, становить 
не більше ніж 1 725,4 грн.

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

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

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

Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної 
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 
кімн. 222. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несво-
єчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

конкурс відбудеться в рв фдму в херсонській області, арк та м. севас-
тополі за адресою: м. херсон, просп. ушакова, 47, кімн. 225 о 14-й годи-
ні через 14 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок 
(0552) 22-44-44.

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: комплекс будівель: гаражі літ. а-і, г-і, г-і′, д, 
ж, ж′, прохідна літ. б-і загальною площею 1 355,0 м2 та вбиральня літ. е 
і огорожа № 1-3. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Державне підприємство 
«Управління справами Фонду державного майна України». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: вул. Пацаєва,13, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Авто-
тюл». Дата оцінки: 30.09.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення котельні виробничого чи 
громадського будинку № 86 (літ. «F-1») площею 57,7 м2. Балансоутримувач 
об’єкта оцінки: відокремлений стурктурний підрозділ Чигиринського економіко-
правового коледжу Уманського національного університету садівництва. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: вул. Замкова,86, м. Чигирин, Черкаська область. Платник 
робіт з оцінки: ТОВ «Чорнобай-тепло». Дата оцінки: 30.09.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення прохідної літ. ж площею 16,2 м2. 
Балансоутримувач об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Комарова, 7а, м. Умань, Черкаська обл. 
Платник робіт з оцінки: ФОП Вчорашня Г. Г. Дата оцінки: 30.09.2016.

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

� Назва об’єкта оцінки: приміщення ательє літ. а-1 площею 326,1 м2. 
Балансоутримувач об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Хоменка, 24/1, м. Черкаси. Платник робіт 
з оцінки: ТОВ «ОКАНЕ». Дата оцінки: 30.09.2016.

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

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

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

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

об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є 
одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, 
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1725,4 
грн; окремо розташована будівля – 1849,9 грн; комплекс будівель та споруд – 
3200,0 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5673,8 грн; цілісний майновий 
комплекс – 10580,0 грн.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта 
не менше А5) 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 – 18 жовтня 2016 року до 16.00.
конкурс відбудеться 24 жовтня 2016 року об 11.00 у рв фдму по Чер-

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

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: арочний склад площею 495,0 м2. Балансо-

утримувач об’єкта оцінки: Державне підприємство «Прилуцьке лісове госпо-
дарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, 
вул. Гетьмана Сагайдачного (колишня Фрунзе), 28. Платник робіт з оцінки – 
ТОВ «Агро-Нафт».

� 2. Назва об’єкта оцінки: 1/6 частина радіовежі зв’язку. Балансоутримувач 
об’єкта оцінки: Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, 
вул. Студентська, 2. Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 10,2 м2 будівлі 
гуртожитку-гаража. Балансоутримувач об’єкта оцінки: 4 Державний пожежно-
рятувальний загін Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, 
вул. Студентська, 2. Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».

� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 
23,7 м2 на першому поверсі в будівлі колишнього навчального корпусу. 
Балансоутримувач об’єкта оцінки: Прилуцький професійний ліцей Чернігівської 
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Ки-
ївська, 337. Платник робіт з оцінки – ФОП Валявський О. С.

Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чер-
нігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу: (0462) 672-818. Телефакс 
замовника конкурсу: (0462) 672-783. Електронна адреса замовника конкурсу: 
ocenka_74@spfu.gov.ua.

Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.
Максимальна вартість послуг – 1 725,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 

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

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

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

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

Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чер-
нігівській області за чотири робочі 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 незалежних оцінок об’єктів оренди

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати для погодження договору оренди (за заявою від сторон-
ньої організації).

№
з/п Назва об’єкта Пло-

ща, м2 Адреса об’єкта Балансоутримувач Платник робіт з 
оцінки 

Орієнтовна 
дата оцінки

1 Нежитлове 
приміщення

52,7 м. Київ, вул. Є. Коно-
вальця, 34

Військова частина 
2260 Національної 
гвардії України

ТОВ «Авалон-08» 31.08.16

2 Нежитлове 
приміщення

31,9 м. Київ, вул. Москов-
ська, 8 корпус № 5

Вищий адміністра-
тивний суд України

Київська міська дирек-
ція УДППЗ «Укрпошта»

30.09.16

3 Частина ас-
фальтованого 
майданчика

128,0 м. Київ, вул. Волин-
ська, 47

Конценрн «Військ-
торгсервіс»

ТОВ «ГАСТРЕЙД» 30.09.16

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати для укладення договору оренди.

№
з/п Назва об’єкта Пло-

ща, м2 Адреса об’єкта Балансоутримувач Платник робіт з 
оцінки 

Орієнтовна 
дата оцінки

1 Зовнішній фасад 
будівлі

14,35 м. Київ, 
вул. Еспланад-
на, 4-6

Головне управління 
регіональної ста-
тистики

ТОВ «Сіті 
Прем’єр»

30.09.16

2 Частина даху 10,0 м. Київ, вул. Шо-
луденка, 27/6

ДП «Київ-
ська військово-
картографічна 
фабрика»

ПрАТ «МТС 
Україна»

30.09.16

3 Частина не-
житлового при-
міщення

6,0 м. Київ, просп. 
Комарова, 1, кор-
пус № 11

Національний авіацій-
ний університет

ФОП Лановий І. Б. 30.09.16

4 Частина не-
житлового при-
міщення

8,0 м. Київ, вул. Ва-
сильківська, 90

Київський національ-
ний університет імені 
Тараса Шевченка

ФОП Мурадян 
Г. А.

30.09.16

5 Нежитлове при-
міщення

16,3 м. Київ, вул. По-
пудренка, 54

ДП «Укргеоінформ» ім. 
А. В. Шаха

Дніпровська ра-
йонна у м. Києві 
партійна організа-
ція політичної пар-
тії «Сила людей»

30.09.16

6 Нежитлове при-
міщення

92,1 м. Київ, бульв. 
Дружби Наро-
дів, 28

Міністерство еконо-
мічного розвитку і 
торгівлі України

ФОП Сисін О. А. 30.09.16

7 Нежитлове при-
міщення

2,00 м. Київ, вул. Чор-
новола, 28/1, 
корпус № 11

Національна дитяча 
спеціалізована лікарня 
«Охматдит» МОЗ 
України

ФОП Коноваленко 
Р. Л.

30.09.16

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати для продовження договору оренди.

№
з/п Назва об’єкта Пло-

ща, м2 Адреса об’єкта Балансоутримувач Платник ро-
біт з оцінки 

Орієнтовна 
дата оцінки

1 Частина нерухо-
мого майна

32,5 м. Київ, 
вул. Саксаган-
ського, 4

Управління державної служби 
охорони при ГУ МВС України 
в м. Києві

ДП «Доку-
мент»

31.07.16

2 Частина нерухо-
мого майна

47,1 м. Київ, 
вул. Чорновола, 
28/1

Національна дитяча спеціа-
лізована лікарня «Охматдит» 
МОЗ України

ФОП 
Лев Г. С.

30.11.16

3 Частина нежитло-
вого приміщення

1,0 м. Київ, вул. Ва-
сильківська, 17

Національний університет 
біоресурсів і природокорис-
тування України

ФОП Кушні-
ренко Л. М.

31.10.16

конкурси відбудуться 19 жовтня 2016 року о 15.00 в рв фдму по м. києву 
за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок: 281-00-32.

Документи приймаються до 12.30 10 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 оцін-
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фдму – 25 років

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’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява

№ 
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)

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

1 Державне агентство лі-
сових ресурсів України

00991522, Державне підприємство «Городоцьке лісове господарство», 44615, Волин-
ська обл., Маневицький р-н, с. Городок, вул. Центральна, 16, тел. (03376) 4-09-86

Виробничий будинок (цех 
з переробки деревини) 

00991522.70.АААЖБЖ807 44622, Волинська обл., Маневцький 
р-н, с. Троянівка, вул. Залізнична, 35а

662,1 617 597,00 2 роки 11 місяців Переробка деревини

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

жиТомирська обЛасТь
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління 

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

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

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державна служба ста-
тистики України

02360412, Головне управління статистики у Житомирській області, 10003, 
м. Житомир, вул. М. Сціборського,6а, тел. 47-38-33

Нежитлове приміщення на 1-му поверсі адміністративної будівлі АААДЕЕ883 м. Коростень, вул. Коротуна,1 30,2 80 530,00 2 роки 364  дні Розміщення офіса

2 Державне агентство лі-
сових ресурсів України

00991947, ДП «Новоград-Волинське дослідне лісомисливське господарство», 
11708, Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Майстрів, вул. Ше-
петівська, 11, тел.: (04141) 5-50-58, 5-24-09

Мисливський будинок (літ. А, а, а1, а2, № 1, 2), альтанка (літ. Б), вбиральня 
(літ В), сарай (літ. Г), сарай (літ. Д), вольєр (літ. Е), навіс (літ. Ж), погріб 
(№ 4), колодязь (№ 3)

00991947.8.АААДДВ900 Житомирська обл., Новоград-Волин-
ський р-н, с. Піщів, вул. Зелена, 22

218,0 451 332,90 До 10 років Розміщення офіса

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

Львівська обЛасТь
огоЛоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за 
незалежною оцін-

кою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Міністерство 
інфраструктури України

22336769, Українське державне підприємство поштового зв’язку 
«Укр пошта», 79000, м. Львів, вул. Словацького,1, тел. (032)276-48-26 

Нежитлові приміщення на 1-му поверсі будівлі 21560045.1400.АААЖЕЕ367 Львівська обл., Пустомитівський р-н, 
с. Солонка, вул. Центральна, 3

24,7 151 810,00  
станом на 31.07.2016

1 рік  Розміщення автоматичної телефонної станції без доступу до мережі 
Інтернет (інше використання нерухомого майна)

2 Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій

08571340, Львівський державний університет безпеки життєдіяльнос-
ті, 79000, м. Львів, вул. Клепарівська, 35, тел. (032) 233-32-40 

Частина нежитлового приміщення на першому 
поверсі головного корпусу університету 

08571340.1.ЧСВЖМШ002 м. Львів, вул. Клепарівська,35 6,0 91 500,00  
станом на 31.07.2016

2 роки 364 дні  Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі това-
ри (кавові апарати) 

3 Міністерство охорони 
здоров’я України

02010793, Львівський національний медичний університет імені 
Данила Галицького, м. Львів, вул. Пекарська, 69, тел. 260-30-66

Частина нежитлового приміщення на першому 
поверсі корпусу патологічної анатомії 

Інформація відсутня м.Львів, вул.Пекарська, 52 4,0 62 700,00  
станом на 30.04.2016

1 рік 2,0 м2 – розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населен-
ню послуг з ксерокопіювання документів;
2,0 м2 – розміщення торговельного об’єкта з продажу поліграфічної 
продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіо продукції

4 Державна служба статис-
тики України

02361400, Головне управління статистики у Львівській області, 
79019, м. Львів, просп. В. Чорновола, 4, тел. 235-84-28

Вбудовані нежитлові приміщення № 24,25 на 
першому поверсі будівлі

02361400.1.АААДЕЖ044 м. Львів, вул. Замарстинівська, 7 29,3 469 030,00  
станом на 31.07.2016

5 років Розміщення торговельного об’єкта з продажу книг, карт і атласів, ви-
даних українською мовою

5 Адміністрація державної 
служби спеціального 
зв’язку та захисту інфор-
мації України

39908375, Казенне підприємство «УКРСПЕЦЗВ’ЯЗОК», 01032, 
м. Київ, вул. Льва Толстого, 16/18, тел. (044) 236-29-03

Частина нежитлового приміщення в будівлі 
ЦТЕ № 5 КП «Укрспецзв’язок

– Львівська обл., м. Бібрка, вул.
Грушевського,16

121,2 394 300,00  
станом на 30.04.2016

2 роки 11 
місяців

Розміщення автоматичної телефонної станції без доступу до мережі 
Інтернет (інше використання)

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

ПоЛТавська обЛасТь
огоЛоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за не-

залежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Державна пенітенціарна 
служба України

08564280, Кременчуцька виховна колонія УДПтСУ в Полтавській області, вул. Лікаря О. Богаєвського, 
10/30, м. Кременчук, Полтавська обл., тел. (05366) 2-31-29

Будинок господарського 
призначення № 1 

08564280.18.ЧЦЦКАУ013 вул. Лікаря О. Богаєвського, 10/30, м. Кре-
менчук, Полтавська обл.

111,2 285 228,00 2 роки 11 місяців Розміщення дільниці для здійснення 
зварювальних робіт

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. небесної сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому кон-
верті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

рівненська обЛасТь
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфра-
структури України

22565760, Рівненська дирекція УДППЗ «Укрпошта», 33028 м. Рівне, вул. В.Чорновола, 1, 
тел. (0362) 22-12-00

Нежитлове приміщення першого повер-
ху будівлі відділення поштового зв’язку 

21560045.1800.АААЖЕЖ657 Рівненська обл., Рокитнівський р-н, 
с. Старе Село, вул. Б. Хмельницького, 55

31,7 38 747,00 1 рік Розміщення торговельного об’єкта з 
продажу непродовольчих товарів

2 Державна казначей-
ська служба України

37870717, Управління Державної казначейської служби України у Гощанському районі Рів-
ненської області, 35400 Рівненська обл., смт Гоща, вул. Садова, 2, тел. (03650) 2-12-39

Частина адміністративного будинку 37870717.1.АААДЕГ441 Рівненська обл., смт Гоща, вул. Садова, 2 11,1 31 813,00 2 роки 11 місяців Надання юридичних послуг

Заяви про оренду зазначених об’єктів 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 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».

ТерноПіЛьська обЛасТь
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

На зва органу 
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство 
освіти  
і науки України

33680120, Тернопільський національний економічний університет, 
46020, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, тел.: (0352) 47-50-51, 47-58-55

Частина нежитлових приміщень другого поверху будівлі інженерно-лабо ра-
тор но го корпусу (корпус № 5), (літ. «А», позиції: коридор (1) – 12,6 м2; кухня 
(2) – 38,6 м2, приміщення ідальні (3) – 59,1 м2., мийка (31) – 8,9 м2, кладо-
ва (34) – 2,7 м2, кладова (35) – 4,1 м2, приміщення ідальні (36) – 52,5 м2) 

33680120.1.ЮЧПШОГ025 вул. Микулинецька, 46а, 
м. Тернопіль

178,5 840 542,00 1 рік Розміщення їдальні у навчальному за-
кладі для харчування студентів та пра-
цівників університету, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи 

2 Монастириська 
районна держав-
на адміністрація 

00733105, Відділ агропромислового розвитку Монастириської районної 
державної адміністрації, 48300, вул. Сагайдачного, 3, м. Монастирись-
ка, Монастириський р-н, Тернопільська обл., тел. (03555) 2-12-01

Частина нежитлової будівлі адміністративного будинку (позиція 2-10) на 
другому поверсі 

00733105.2.АААДЖИ031.1220.1 вул. Сагайдачного, 3, 
м. Монастириська

11,0 28 890,00 2 роки 11 місяців Розміщення офісного приміщення

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (каб. 603), рв фдму по Тернопільській області. Заяви пода-
ються 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».

херсонська обЛасТь, арк та м. севасТоПоЛь
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму в херсонській області, арк та м. севастополі 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 

02548216, Каховський професійний аграрний ліцей Частина труби котельної 02548216.18.ОЕКОВФ 159 Херсонська обл., с. Червоний 
Перекоп, вул. Жовтнева, 1

1,0 – 2 роки 11 місяців Розташування антени та надання 
доступу до мережі Інтернет

2 Міністерство освіти 
і науки України

02125609, Херсонський державний університет, м. Херсон,  
вул. 40 років Жовтня, 27, 73000

Частина нежитлового приміщення на пер-
шому поверсі навчального корпусу № 6

02125609.1.ЦООЖГМ013 м. Херсон, вул. 40 років 
Жовтня, 4

4,0 – 2 роки 11 місяців Розміщення банкомата

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. херсон, просп. ушакова, 47, рв фдму в херсонській області, арк та м. севастополі. Заяви 
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди від-
повідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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 культури 
України

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

Літній майданчик, що є частиною 
комплексу Міської брами

23564961.1.АААДДЛ173 Хмельницька обл., м. Кам’янець-
Подільський, вул. Замкова, 3

14,7 85 995,00 2 роки 11 місяців Розміщення кафе без продажу 
товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. хмельницький, вул. соборна, 75, рв фдму по хмельницькій області. У разі надходження 
двох і більше заяв на 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 не-

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

1 Міністерство інфраструк-
тури України

– Будівля кафе та інше окреме індивідуальне визначене майно 
в кількості 14 найменувань (меблі та касові апарати)

– м. Чернігів, вул. Івана Ма-
зепи, 44

216,0 1 040 746,04 2 роки 364 дні Розміщення кафе, що здійснює 
продаж товарів підакцизної групи

Продовження таблиці



ки окремо. Документи, подані на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі 
об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.

На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності, який відбудеться 19 жовтня 2016 року».

Термін виконання робіт – до 5 календарних днів. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні.

Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відпо-
відно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвер-
дженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

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

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викла-
дені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її скла-
дання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ 
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть за-
лучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку май-

на, 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 є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв 
мобільних операторів та рекламних носіїв. Подібними об’єктами до об’єкта оцін-
ки частина асфальтованого майданчика є: майданчик. Подібними об’єктами до 
об’єкта оцінки зовнішній фасад будівлі є: зовнішні рекламні носії.

Продовження рубрики на стор. 7
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оГоЛоШеннЯ Про ПроВеДеннЯ КонКУрСіВ нА ПрАВо оренДИ мАЙнА

інформАЦіЯ реГіонАЛЬнИХ ВіДДіЛенЬ фДмУ

київська обЛасТь
інформація 

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

� Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина приміщення 
№ 226 площею 3,7 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 зі звітом про оцінку майна на 30.06.2016 ста-

новить 352 319,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення каси з продажу авіаквитків.
Орендна ставка: згідно з пунктом 29 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) 15 %.

стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – червень 2016 
року без урахування Пдв становить 4 403,99 грн.

Строк оренди: 1 рік.
конкурс буде проведено 26.10.2016 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 виконань зобов’язань зі сплати орендної плати перемо-
жець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання 
договору в розмірі не меншому, ніж потрійна запропонована ним сума місячної 
орендної плати до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвід-
ношенні, визначеному законодавством.

6. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
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 кон-
верті з надписом «На конкурс» з відбитком печатки претендента. На конверті за-
значаються: 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 – 21.10.2016 включно.

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

м. київ
Інформацію орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву, опубліковану в газеті «Ві-

домості приватизації» № 76 (992) від 21.09.2016 на стор. 6, щодо проведення 
конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за 
принципом аукціону на право оренди державного нерухомого майна – нежитлових 
приміщень на першому поверсі навчального корпусу загальною площею 91,7 м2 
(реєстровий номер 19036779.7.АААБИД 163) за адресою: м. Київ, вул. Братська, 
12 вважати недійсною.

ПіДСУмКИ
інформація 

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

У зв’язку з відмовою від укладення договору оренди конкурсною комісією 
скасовано раніше прийняте рішення про визнання підприємця Давиденка Дми-
тра Михайловича переможцем конкурсу на право оренди нерухомого державно-
го майна – нежитлового приміщення площею 7,1 м2 за адресою: Сумська обл., 
Глухівський р-н, траса Кіпті-Глухів-Бачівськ, 242 км + 516 м, МАПП «Бачівськ» (на 
першому поверсі двоповерхової будівлі службово-оперативного блоку з боксом 
для поглибленого огляду легкового автотранспорту митного поста «Бачівськ), 
що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України, знаходиться в 
оперативному управлінні (користуванні) Сумської митниці ДФС та належить до 
сфери управління Державної фіскальної служби України. Переможцем конкурсу 
визнано ТОВ «Твоя Логістика».

інформація 
рв фдму по м. києву про підсумки конкурсу на право оренди  

нерухомого державного майна, що відбувся 19.09.2016
За результатами засідання конкурсної комісії на право оренди державного 

майна – нежилих приміщень на другому та третьому поверхах будівлі спорткомп-
лексу загальною площею 855,0 м2, що перебуває на балансі державного підпри-
ємства «Національний спортивний комплекс «Олімпійський», за адресою: м. Київ, 
вул. Велика Васильківська, 55 членами конкурсної комісії прийнято рішення укласти 
договір оренди з ТОВ «Оптимальні системи обслуговування споживачів» (код за 
ЄДРПОУ 39414903).

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

інформація 
кев м. Чернігова про проведення конкурсу на право укладення  

договору оренди нерухомого військового майна
� Назва об’єкта: нежитлові приміщення будівлі магазину № 185 загаль-

ною площею 240,79 м2.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Прилуки в/м № 12, буд. 185
Орган управління: Міністерство оборони України.
Балансоутримувач: Квартирно-експлуатаційний відділ м. Чернігова.

Статус майна: нерухоме військове майно.
Вартість майна згідно з незалежною оцінкою, здійсненою на 18.07.2016, ста-

новить 474 019,21 грн.
стартова орендна плата, розрахована відповідно до Методики розрахунку 

орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої по-
становою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786, з урахуванням 
змін і доповнень до неї, за базовий місяць оренди – серпень 2016 р. стано-
вить 3 147,49 грн (під розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підак-
цизної групи, – 8 %).

Основні умови проведення конкурсу:
найбільший розмір орендної плати порівняно зі стартовою, але не менше, ніж 

орендна плата, визначена відповідно до Методики розрахунку орендної плати для 
запропонованого виду діяльності; ефективне використання орендованого майна за 
цільовим призначенням у відповідності до мети, вказаної у договорі оренди; забо-
рона суборенди, приватизації та переходу права власності до третіх осіб; виконання 
поточного та капітального ремонту за рахунок орендаря без компенсації витрат на 
їх здійснення; забезпечення орендарем протипожежної безпеки об’єкта оренди; до-
тримання належних умов експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню 
та псуванню; страхування протягом місяця з дати укладення договору орендованого 
майна на користь балансоутримувача, на суму, не меншу, ніж його вартість, визна-
чена за незалежною оцінкою; укладення з балансоутримувачем орендованого майна 
договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого 
майна та надання комунальних послуг протягом 15 днів після укладення договору 
оренди; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати з урахуванням індексу 
інфляції; компенсація орендарем податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу 
територію; погодження з балансоутримувачем змін та доповнень до договору, його 
розірвання та продовження; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснен-
ня незалежної оцінки майна та публікацію оголошення про конкурс за виставленими 
рахунками відповідних ЗМІ; внесення завдатку в розмірі, не меншому, ніж орендна 
плата за базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць 
оренди, протягом місяця після підписання договору оренди.

Термін оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонгацією відповідно 
до чинного законодавства.

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.

Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс», 
запечатаному печаткою учасника конкурсу.

Заяви про оренду та пропозицiї до договору оренди, що вiдповiдають вимогам 
конкурсу, приймаються протягом 16 календарних днiв пiсля опублiкування інфор-
мації в газетi «Вiдомостi приватизації».

конкурс вiдбудеться через 20 календарних днiв пiсля опублiкування 
iнформацiї в газетi «вiдомостi приватизації» о 10.00 за адресою: 14007, 
м. Чернiгiв, вул. в. дрозда (Любченка), 19, кев м. Чернігова.

Додаткова інформація за тел./факс: (04622)5-30-27.

інформація 
київського кеу про проведення конкурсу на право  

оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс:Київське КЕУ, по-

штова адреса: 03186, м. Київ, вул. Антонова 2/32, а/с 37.
� Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина технічного майдан-

чика площею 100,00 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, військове міс-
течко № 201.

Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.05.2016 

становить 154 174,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати за базовий місяць орен-

ди – травень 2016 року становить 2 184,13 грн (без Пдв) за умови використан-
ня частини технічного майданчика площею 100,00 м2 під розміщення фізкультурно-
спортивного закладу, діяльність якого спрямована на організацію та проведення 
занять різними видами спорту.

У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси 
інфляції згідно з законодавством.

Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший 

запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного 
об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдат-
ку у розмірі, не меншому, ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, 
протягом місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасна (не пізніше 
15 числа наступного за звітним) і в повному обсязі сплата орендної плати з ура-
хуванням індексу інфляції згідно з законодавством; встановлення приладів обліку 
комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих до-
говорів з постачальними організаціями (до моменту укладення прямих договорів 
відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги); компенсація зе-
мельного податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація ви-
трат за виконаний звіт незалежної оцінки майна та публікування об’яви; виконання 
капітального та поточних ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги 
на відшкодування; страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу, 
ніж встановлена за незалежною оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди 
відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборона приватизації 
та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.

Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого 
майна.

Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу 
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі потрібно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу ФДМУ 
та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того:

заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником 
конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повно-
важення представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих 
документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника кон-
курсу; довідку від учасника конкурсу про те, щодо нього не порушено справу про 
банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому 
числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відо-
бражається в проекті договору оренди).

Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою 
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».

кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 кален-
дарних днів після опублікування цієї інформації за адресою: 03186, м. київ, 
вул. антонова, 2/32 корпус № 97, а/с 37.

Контактний телефон (044) 242-81-99.

інформація 
центрального спортивного клубу Збройних сил україни про проведення 

конкурсу на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Центральний 

спортивний клуб Збройних Сил України, адреса: м. Київ-03049, Повітрофлот-
ський проспект, 10.

� Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме військове 
майно – нежитлове приміщення будівлі № 97 військового містечка № 64 
(спортивного залу – гімнастичного залу) площею 10,0 м2 за адресою: м. Київ-
03049, Повітрофлотський проспект, 10, що перебуває на балансі Центрального 
спортивного клубу Збройних Сил України.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
30.06.2016 становить 101 700,00 грн без урахування ПДВ.

стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – серпень 2016 р. 
становить 3376,45 грн без урахування Пдв. Мета використання – для розміщен-
ня оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого мобільного зв’язку 
(орендна ставка становить 40 %).

У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекси 
інфляції згідно з законодавством.

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

зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах початковою оренд-
ною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового 
призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; забезпе-
чувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню; 
утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами 
пожежної безпеки; підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, 
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу; 
виконання капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні кошти 
без вимоги на відшкодування; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів 
з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта 
оренди замовнику оцінки; відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні по-
слуги та компенсацію земельного податку за користування земельною ділянкою під 
об’єктом оренди та за прилеглу територію; найбільший авансовий внесок у розмірі, 
не меншому, ніж дві місячні орендні плати, протягом 5 днів з моменту укладення до-
говору оренди; своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату з урахуванням 
індексу інфляції (щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним); вста-
новлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря 
та укладення прямих договорів з постачальними організаціями.

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

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

заяву про участь у конкурсі; комплект документів, передбачених Переліком 
документів, які подаються орендарем орендодавцеві для укладення договору 
оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим наказом 
ФДМУ від 15.02.2013 № 201;

для учасників, які є юридичними особами: документи, що засвідчують повно-
важення представника юридичної особи; засвідчені нотаріусом копії установчих 
документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу 
з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника 
конкурсу про те, що до учасника не порушено справу про банкрутство;

для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу 
учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану пред-
ставнику фізичної особи; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи, як суб’єкта 
підприємницької діяльності; декларацію про доходи; зобов’язання (пропозиції) 
щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу 
розмір місячної орендної плати.

Запечатаний та опечатаний конверт з написом «На конкурс» з конкурсними 
пропозиціями.

Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються протягом 20 ка-
лендарних днів після опублікування цієї інформації до 18.00 останнього 
дня (кімн. 15) за адресою: м. київ-03049, Повітрофлотський проспект, 10, 
центральний спортивний клуб Збройних сил україни.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розта-
шування.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі матеріально-технічному за-
безпеченні Центрального спортивного клубу Збройних Сил України або за тел. 
(044) 454-43-29.

інформація 
cанаторію «Трускавець» служби безпеки україни про проведення 

конкурсу на право оренди нерухомого військового майна
Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс: Санаторій «Трус-

кавець» Служби безпеки України; 82200, Львівська обл., м.Трускавець, вул. Шев-
ченка, 23 (балансоутримувач майна).

� Назва об’єктів оренди та їх місцезнаходження:
Об’єкт № 1: приміщення службової кімнати на 9-му поверсі спального 

корпусу № 2 санаторію «Трускавець» служби безпеки україни загальною 
площею 15,1 м2 за адресою: м. Трускавець, вул. Шевченка, 23.

Об’єкт № 2: частина покрівлі спального корпусу № 2 санаторію «Трус-
кавець» служби безпеки україни загальною площею 100,2 м2 за адресою: 
м. Трускавець, вул. Шевченка, 23.

Об’єкт № 3: частина площадки з тротуарної бруківки території літнього 
кафе санаторію «Трускавець» служби безпеки україни загальною площею 
73,0 м2 за адресою: м. Трускавець, вул. Шевченка, 23.

Об’єкт № 4: частина приміщення коридору першого поверху адміністра-
тивного корпусу санаторію «Трускавець» служби безпеки україни загальною 
площею 2,9 м2 за адресою: м. Трускавець, вул. Шевченка, 23.

Об’єкт № 5: частина приміщення коридору цокольного поверху адміні-
стративного корпусу санаторію «Трускавець» служби безпеки україни за-
гальною площею 0,55 м2 за адресою: м. Трускавець, вул. Шевченка, 23.

Об’єкт № 6: частина приміщення коридору другого поверху спального 
корпусу № 1 санаторію «Трускавець» служби безпеки україни загальною 
площею 0,4 м2 за адресою: м. Трускавець, вул. Шевченка, 23.

Об’єкт № 7: частина приміщення коридору другого поверху їдальні са-
наторію «Трускавець» служби безпеки україни загальною площею 0,96 м2 
за адресою: м. Трускавець, вул. Шевченка, 23.

Об’єкт № 8: частина приміщення коридору другого поверху їдальні са-
наторію «Трускавець» служби безпеки україни загальною площею 3,4 м2 
за адресою: м. Трускавець, вул. Шевченка, 23.

Об’єкт № 9: частина приміщення коридору другого поверху їдальні са-
наторію «Трускавець» служби безпеки україни загальною площею 3,11 м2 
за адресою: м. Трускавець, вул. Шевченка, 23. 

Кінцевий термін приймання документів на конкурс: 30-й день з наступного дня 
після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Документи при-
ймаються за адресою: м. Трускавець, вул. Шевченка, 23, каб. 31 (приймальня).

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за не-

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

2 Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій

37750059, 2 Державний пожежно-рятувальний загін Управління Державної служби Укра-
їни з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, 15300, Чернігівська обл., м. Корю-
ківка, вул. Передзаводська, 1, тел. (04657) 2-14-61

Нежитлові приміщення одноповерхової адмінбудівлі 37750059.1.ААААЖА903 Чернігівська обл., м. Мена, 
вул. Чернігівський шлях, 85а

8,86 12 758,42 2 роки 11 місяців Здійснення банківської діяльності

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 один 
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

м. київ
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(назва, код за ЄДРПОУ, 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

01132330, Національний авіаційний університет, просп. Кос-
монавта Комарова, 1, м. Київ, 03058, тел. (044) 497-51-51

Нерухоме майно на першому поверсі 
будівлі гуртожитку № 11

01132330.1.КАТГНП034 м. Київ, вул. Ніжин-
ська, 29 д

1,5 19 000,00 
станом на 30.06.2016

2 роки 11 місяців Розміщення пункту розливу доочищеної питної води

2 Міністерство освіти 
і науки України

01132330, Національний авіаційний університет, просп. Кос-
монавта Комарова, 1, м. Київ, 03058, тел. (044) 497-51-51

Нерухоме майно на першому поверсі 
будівлі гуртожитку № 3

01132330.1.КАТГНП026 м. Київ, вул. Гар-
матна, 51 

1,5 20 870,00 
станом на 30.06.2016

2 роки 11 місяців Розміщення пункту розливу доочищеної питної води

3 Міністерство освіти 
і науки України

01132330, Національний авіаційний університет, просп. Кос-
монавта Комарова, 1, м. Київ, 03058, тел. (044) 497-51-51

Нерухоме майно на першому поверсі 
будівлі гуртожитку № 4

01132330.1.КАТГНП027 м. Київ, вул. Гар-
матна, 53

1,5 20 870,00 
станом на 30.06.2016

2 роки 11 місяців Розміщення пункту розливу доочищеної питної води

4 Міністерство освіти 
і науки України

01132330, Національний авіаційний університет, просп. Кос-
монавта Комарова, 1, м. Київ, 03058, тел. (044) 497-51-51

нерухоме майно на першому поверсі 
будівлі гуртожитку № 8

01132330.1.КАТГНП031 м. Київ, вул. Ніжин-
ська, 29б

8,0 100 000,00 
станом на 30.06.2016

2 роки 11 місяців Розміщення пункту розливу доочищеної питної води

5 Міністерство освіти 
і науки України

01132330, Національний авіаційний університет, просп. Кос-
монавта Комарова, 1, м. Київ, 03058, тел. (044) 497-51-51

Нерухоме майно на першому поверсі 
будівлі гуртожитку № 1

01132330.1.КАТГНП025 м. Київ, вул. Ніжин-
ська, 12

1,5 20 870,00 
станом на 30.06.2016

2 роки 11 місяців Розміщення пункту розливу доочищеної питної води

6 Міністерство освіти 
і науки України

01132330, Національний авіаційний університет, просп. Кос-
монавта Комарова, 1, м. Київ, 03058, тел. (044) 497-51-51

Нерухоме майно на першому поверсі 
будівлі гуртожитку № 10

01132330.1.КАТГНП563 м. Київ, вул. Лебе-
дєва-Кумача, 7а

1,5 17 000,00 
станом на 30.06.2016

2 роки 11 місяців Розміщення пункту розливу доочищеної питної води

7 Міністерство освіти 
і науки України

01132330, Національний авіаційний університет, просп. Кос-
монавта Комарова, 1, м. Київ, 03058, тел. (044) 497-51-51

Нерухоме майно на першому поверсі 
будівлі гуртожитку № 9

01132330.1.КАТГНП032 м. Київ, вул. Ніжин-
ська, 29в

1,5 19 180,00 
станом на 30.06.2016

2 роки 11 місяців Розміщення пункту розливу доочищеної питної води

8 Міністерство освіти 
і науки України

01132330, Національний авіаційний університет, просп. Кос-
монавта Комарова, 1, м. Київ, 03058, тел. (044) 497-51-51

Нерухоме майно на першому поверсі 
будівлі гуртожитку № 7

01132330.1.КАТГНП030 м. Київ, вул. Ніжин-
ська, 29а

1,5 19 000,00 
станом на 30.06.2016

2 роки 11 місяців Розміщення пункту розливу доочищеної питної води

9 Міністерство освіти 
і науки України

01132330, Національний авіаційний університет, просп. Кос-
монавта Комарова, 1, м. Київ, 03058, тел. (044) 497-51-51

Нерухоме майно на першому поверсі 
будівлі гуртожитку № 6

01132330.1.КАТГНП029 м. Київ, вул. Ніжин-
ська, 14

8,0 101 200,00 
станом на 30.06.2016

2 роки 11 місяців Розміщення пункту розливу доочищеної питної води

10 Міністерство освіти 
і науки України

01132330, Національний авіаційний університет, просп. Кос-
монавта Комарова, 1, м. Київ, 03058, тел. (044) 497-51-51

Нерухоме майно на першому поверсі 
будівлі гуртожитку № 5

01132330.1.КАТГНП028 м. Київ, вул. Бор-
щагівська, 193

1,5 15 000,00 
станом на 30.06.2016

2 роки 11 місяців Розміщення пункту розливу доочищеної питної води

11 Державна служба 
статистики України

04837462, Національна академія статистики, обліку та аудиту, 
м. Київ, вул. Підгірна, 1, тел. 484-49-41

нерухоме майно – нежитлове приміщення 
на 1-му поверсі 7-поверхової будівлі

04837462.1.АААДЕЕ692 м. Київ, вул. Під-
гірна, 1

78,2 1 025 800,00 
станом на 31.05.2016

2 роки Розміщення громадської організації на площі, що не вико-
ристовується для провадження підприємницької діяльності

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів 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 конвер-
ті 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».
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фдму – 25 років

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

Продовження. Початок рубрики на стор. 3 – 5

ПіДСУмКИ
інформація

рв фдму по одеській області про підсумки конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 18.05.2016

Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області:
І. Керуючись вимогами Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності, затвердженого наказом ФДМУ № 2075 від 31.12.2015, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, рішенням комісії з відбо-
ру суб’єктів оціночної діяльності (протоколи засідання від 18.05.2016, 19.05.2016, 
20.05.2016, 24.05.2016, 25.05.2016) надаємо інформацію про переможців конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності по таких об’єктах:

1. ТОВ «Оціночна фірма «ПРОМИСЛОВА НЕРУХОМІСТЬ», керівник – Сімонова 
Л. М. (заступник директора ТОВ). Назва об’єкта оцінки: будівля складу з рампою 
та навісом (інв. № 4083) (27 500,00 м2) та адміністративно-побутова будівля (інв. 
№ 4081) (4 657,0 м2) загальною площею 32 157,00 м2. Балансоутримувач об’єкта 
оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Сухолиманська, 72 (27 500,0 м2 ) та Одесь-
ка обл., м. Іллічівськ, вул. Сухолиманська, 73 (4 657,0 м2). Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою 
укладення договору оренди: 46000,0 грн, 21 календарний день.

2. ТОВ «Експертне Агентство «УКРКОНСАЛТ», керівник – Саганович А. І. На-
зва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення центральної прохідної 
загаль ною площею 2,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Іллічівська філія ДП 
«АМПУ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Тран-
спортна, 2в. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди: 4200,00 грн, 5 
календарних днів.

3. ПП «АРГУМЕНТ», керівник – Шевко С. О. Назва об’єкта оцінки: частина не-
житлового приміщення (споруда № 226) загальною площею 71,0 м2. Балансоутри-
мувач об’єкта оцінки: База ресурсного забезпечення та аварійно-рятувальних робіт 
державної служби України з надзвичайних ситуацій. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою про-
лонгації договору оренди: 3800,00 грн, 5 календарних днів.

4. ПП «АРГУМЕНТ», керівник – Шевко С. О. Назва об’єкта оцінки: приміщення у 
одноповерховій будівлі складу корпусу № 1 загальною площею 17,66 м2. Балансо-
утримувач об’єкта оцінки: Державний заклад «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації до-
говору оренди: 3000,00 грн, 5 календарних днів.

5. ПП «АРГУМЕНТ», керівник – Шевко С. О. Назва об’єкта оцінки: нежитлові при-
міщення другого поверху двоповерхового будинку посту ЕЦ Газового парку загаль-
ною площею 128,25 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеська філія Державного 
підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського мор-
ського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/6. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди: 3000,00 грн, 5 календарних днів.

6. ПП «АРГУМЕНТ», керівник – Шевко С. О. Назва об’єкта оцінки: відокремлена 
частина горища морехідного училища загальною площею 9,0 м2. Балансоутримувач 
об’єкта оцінки: Одеське морехідне училище ім. О. Маринеска НУ «Одеська морська 
академія» Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна,8. Мета прове-
дення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати 
з метою укладення договору оренди: 3000,00 грн, 5 календарних днів.

7. ТОВ «ВЕРДИКТ ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки: 
частина вестибуля приміщення виробничого призначення учбового корпусу ОНУ 
ім. І. І.Мечникова загальною площею 52,60 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: 
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, вул. Дворянська, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринко-
вої вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору 
оренди: 4200,00 грн, 5 календарних днів.

8. ТОВ «Експертне Агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І. На-
зва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 2-му поверсі в 4-поверховій будівлі 
управління № 3 (інв. № 0725560) загальною площею 44,9 м2. Балансоутримувач 
об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських 
портів України» (адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення до-
говору оренди; 3200,00 грн, 5 календарних днів.

9. ПП «Аргумент», керівник – Шевко С. О. Назва об’єкта оцінки: нежитло-
ве приміщення вбудованої частини холу на першому поверсі адміністративно-
аудиторного корпусу блок «А» площею 2,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: 
Одеський національний морський університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, вул. Мечникова, 34. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди: 
3000,00 грн, 5 календарних днів.

10. ТОВ «ВЕРДИКТ ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцін-
ки: частина вестибуля 3-го рівня 7-рівневої будівлі пасажирського комплексу 
морського вокзалу загальною площею 6,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: 
Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» 
(адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, Приморська,6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартос-
ті об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди: 
3200,00 грн, 5 календарних днів.

11. ПП «Аргумент», керівник – Шевко С. О. Назва об’єкта оцінки: частина не-
житлового приміщення нежитлової будівлі літ. «В» площею 21,0 м2. Балансоутри-
мувач об’єкта оцінки: ДЗ «Спеціалізований (Спеціальний) клінічний Санаторій ім. 
В. П. Чкалова» МОЗ України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. 
Санаторний, 8а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди: 3000,00 грн, 
5 календарних днів.

12. ПП «АРКАДА ЮГ», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: при-
міщення на першому поверсі гуртожитку № 5 загальною площею 301,3 м2. Балан-
соутримувач об’єкта оцінки: Одеський національний морський університет. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 59. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди: 4800,00 грн, 5 календарних днів.

13. ТОВ «ВЕРДИКТ ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцін-
ки: частина нежитлового приміщення холу першого поверху будівлі навчального 
корпусу № 27 загальною площею 4,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одесь-
кий окружний адміністративний суд. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
вул. Фонтанська дорога, 14. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди: 
3100,00 грн, 5 календарних днів.

14. ТОВ «ВЕРДИКТ ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцін-
ки: нежитлове приміщення загальною площею 14,5 м2. Балансоутримувач об’єкта 
оцінки: ДУ «Одеська міська лікарня ветеринарної медицини». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 217. Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою 
укладення договору оренди: 3100,00 грн, 5 календарних днів.

15. ТОВ «Експертне Агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І. Назва 
об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення, що розташоване у вестибулі 

адміністративної будівлі, загальною площею 11,0 м2. Балансоутримувач об’єкта 
оцінки: Державна податкова інспекція у м. Іллічівську Головного управління Мін-
доходів в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. 
Іллічівськ, вул. Шевченка, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди: 
3800,00 грн, 5 календарних днів.

16. ПП «Аргумент», керівник – Шевко С. О. Назва об’єкта оцінки: нежитлові при-
міщення 1-го поверху будівлі управління порту площею 38,8 м2. Балансоутримувач 
об’єкта оцінки: ДП «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення до-
говору оренди: 3000,00 грн, 5 календарних днів.

17. ТОВ оціночна фірма «ІНЮГ-ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Мрихіна І. В. Назва 
об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі одноповерхової 
будівлі центральної прохідної загальною площею 2,0 м2. Балансоутримувач об’єкта 
оцінки: ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт». Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди: 3000,00 грн, 5 календарних днів.

18. ТОВ «Експертне Агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І. Назва 
об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 3-му поверсі у будівлі загальною пло-
щею 52,3 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад 
«Іллічівський професійний судноремонтний ліцей». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Іллічівськ, смт Олександрівка, вул. Перемоги, 93. Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати: 3800,00 
грн, 5 календарних днів.

19. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. На-
зва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 1-го поверху в 5-поверховому будинку 
гуртожитку № 1 ОНЮА загальною площею 27,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцін-
ки: Національний університет «Одеська юридична академія». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Сергія Варламова (Піонерська), 8. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з ме-
тою укладення договору оренди: 3400,00 грн, 5 календарних днів.

20. ТОВ «Експертне Агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І. Назва 
об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху в семиповерховій будів-
лі поліклініки № 1 загальною площею 22,6 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: 
Державний заклад «Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті Міністер-
ства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., 
м. Іллічівськ, вул. 1 Травня, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди: 
3800,00 грн, 5 календарних днів.

21. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. На-
зва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому поверсі поліклініки Центру 
реконструктивної та відновної медицини загальною площею 71,2 м2. Балансоутри-
мувач об’єкта оцінки: Одеський національний медичний університет. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Тіниста, 8. Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди: 3300,00 грн, 5 календарних днів.

22. ПП «Аргумент», керівник – Шевко С. О. Назва об’єкта оцінки: частина не-
житлового приміщення першого поверху адміністративної будівлі площею 2,0 м2. 
Балансоутримувач об’єкта оцінки: Державна податкова інспекція у Суворовсько-
му районі м. Одеса ГУ ДФС в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 38а. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення до-
говору оренди: 3000,00 грн, 5 календарних днів.

23. ТОВ «КК «Бюро оцінки Стефанович», керівник – Стефанович І. О. Назва 
об’єкта оцінки: нежитлове приміщення у будівлі «Мортек» загальною площею 26,4 м2. 
Балансоутримувач об’єкта оцінки: Державне підприємство «Адміністрація морських 
портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/2. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди: 3400,00 грн, 3 календарних дні.

24. ТОВ «ВЕРДИКТ ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцін-
ки: приміщення № 30, 31, 32 на першому поверсі адміністративної будівлі, літ. 
«А», загальною площею 40,7 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Білгород-
Дністровський міський відділ (з обслуговування міста Б.-Дністровський та Б.-
Дністровського р-ну) ГУМВС України в Одеської області. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Тімірязєва, 21. Мета прове-
дення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати 
з метою укладення договору оренди: 3400,00 грн, 5 календарних днів.

25. ПП «Аргумент», керівник – Шевко С. О. Назва об’єкта оцінки: нежитлові при-
міщення першого поверху учбового корпусу № 6 у будівлі, що належить до об’єктів 
культурної спадщини, загальною площею 17,3 м2. Балансоутримувач об’єкта оцін-
ки: Національний університет «Одеська морська академія». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пастера, 16. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення до-
говору оренди: 3000,00 грн, 5 календарних днів.

26. ПП «Аргумент», керівник – Шевко С. О. Назва об’єкта оцінки: приміщення в 
головному учбовому корпусі технікуму загальною площею 13,8 м2. Балансоутриму-
вач об’єкта оцінки: Петрівський державний аграрний технікум. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Одеська обл., Комінтернівський р-н, с. Петрівка, вул. Куріса, 9. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди: 3800,00 грн, 5 календарних днів.

27. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. 
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху адміністративного 
корпусу площею 49,9 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеська гідрогеолого-
меліоративна експедиція. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Льва 
Симиренка, 33б. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди: 3400,00 грн, 
5 календарних днів.

28. ПП «Аргумент», керівник – Шевко С. О. Назва об’єкта оцінки: частина не-
житлового приміщення адміністративної будівлі (цокольний поверх) площею 2,0 м2. 
Балансоутримувач об’єкта оцінки: Державна податкова інспекція у Приморському 
районі м. Одеса ГУ ДФС в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. 
Одеса, вул. Південна, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартос-
ті об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди: 
3000,00 грн, 5 календарних днів.

29. ТОВ «КК «Бюро оцінки Стефанович», керівник – Стефанович І. О. Назва 
об’єкта оцінки: нежитлові приміщення у будівлі «Мортек» загальною площею 
37,1 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Державне підприємство «Адміністра-
ція морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Мит-
на площа, Ѕ. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди: 3400,00 грн, 3 
календарних дні.

30. ТОВ оціночна фірма «ІНЮГ-ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Мрихіна І. В. Назва 
об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху будівлі холу 
площею 2,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський тор-
говельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, с. 
Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди: 
2800,00 грн, 5 календарних днів.

ІІ. Інформуємо, що були зняті з конкурсу 18.05.2016, як повторно надані об’єкти 
та такі об’єкти, по яких була надана відмова органів управління (міністерств) щодо 
договорів оренди у зв’язку із розірванням договорів оренди, такі об’єкти:

Об’єкт оцінки № 2: нежитлове приміщення першого поверху будівлі учбового 
корпусу загальною площею 12,7 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеська на-

ціональна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Оде-
са, вул. Пастера, 31. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Чабан 
Олег Васильович (інд. код 2508117074), тел.: 067-854-17-72.

Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення загальною площею 36,0 м2. Балан-
соутримувач об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пастера, 31. Інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: мале приватне підприємство «ЕДІС» (ЄДРПОУ 
23875735), тел.: 067-480-56-51.

Об’єкт оцінки № 9: відкритий майданчик на території Одеського морського 
вокзалу (інв. № 073014) загальною площею 35,0 м2. Балансоутримувач об’єкта 
оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів 
України» (адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, Приморська,6.. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: 
ТОВ «ДІ МАРЕ» (ЄДРПОУ 38188559), тел.: 773-40-71, 097-504-41-03.

Об’єкт оцінки № 10: нежитлове приміщення на 2-му поверсі в 2-поверховій 
будівлі на площадці ТВТ (літ. «Ж») загальною площею 43,9 м2. Балансоутримувач 
об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських 
портів України» (адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2. Інформація про особу – платника 
робіт з оцінки: ТОВ «Блек Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 36554395), тел.: 729-
39-99, 0636840325.

Об’єкт оцінки № 11: відкрита площадка на стоянці ТІР загальною площею 
33,5 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприєм-
ства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського морського 
порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1. Інформація 
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Блек Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 
36554395), тел.: 729-39-99, 0636840325.

Об’єкт оцінки № 12: нежитлове приміщення 2-го поверху у двоповерхової бу-
дівлі АБК на площадці транспортно-вантажного термінала, інв. № 060387, загаль-
ною площею 8,64 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеська філія Державного 
підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського 
морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Андрієвського, 
2. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Одемара-Інтер» (ЄДРПОУ 
23869953), тел.: 729-33-85, 729-48-43.

Об’єкт оцінки № 13: нежитлове приміщення будинку прохідної на митній загаль-
ною площею 23,4 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеська філія Державного 
підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського 
морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 
1/2 . Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Інтерсервіс Україна»  
(ЄДРПОУ 38156287), тел.: 737-81-80, 097-504-41-03.

Об’єкт оцінки № 14: приміщення на другому рівні вхідного павільйону Одесь-
кого морського вокзалу загальною площею 30,0 м2. Балансоутримувач об’єкта 
оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів 
України» (адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Інформація про особу – платника робіт з 
оцінки: ФОП Балєєв Олександр Вікторович» (ЄДРПОУ 38188559), тел.: (093)636-
90-36(7), 70-11-955.

Об’єкт оцінки № 22: частина приміщення вестибуля першого поверху 
п’ятиповерхового учбового корпусу загальною площею 2,0 м2. Балансоутримувач 
об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар, 24/26. Інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: ФОП Бідна Ірина Сергіївна (ідент. код 2992522200), 
тел.: 093-817-11-01. 

Об’єкт оцінки № 23: частина даху гаража експлуатаційної ділянки загальною 
площею 30,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Саратське управління водного 
господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Саратський р-н, с. 
Михайлівка. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «МТС Україна» 
(ЄДРПОУ 14333937), тел.: (095)289-55-55.

Об’єкт оцінки № 25: нежитлове приміщення 1-го поверху 9-поверхової будівлі 
гуртожитку загальною площею 23,5 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одеський 
регіональний інститут державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
вул. Генуезька,22. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Сегед» 
(ЄДРПОУ 19215499), тел.: 37-80-55; 703-56-87; 799-53-48.

Об’єкт оцінки № 26: дві частини нежитлового приміщення вестибуля на пер-
шому поверсі дев’ятиповерхової будівлі загальною площею 4,0 м2. Балансоу-
тримувач об’єкта оцінки: Апеляційний суд Одеської області. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, 24а. Інформація про особу – платника 
робіт з оцінки: ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), тел.: 
706-03-09; 093-408-50-57.

Об’єкт оцінки № 27: нежитлові вбудовані приміщення1-го поверху будівлі 
учбово-виробничої майстерні літ. «Б» (пл. 47,4 м2 та 27,0 м2) загальною площею 
74,4 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Ізма-
їльський центр професійно-технічної освіти». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 14а. Інформація про особу – платника робіт з 
оцінки: ТОВ «Калина» (ЄДРПОУ 21008276), тел.: 80484155351; 80677991117.

Об’єкт оцінки № 28: нежитлові приміщення на першому поверсі адміністратив-
ної будівлі загальною площею 74,7 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Україн-
ське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Кілія, вул. Леніна, 56. Інформація про особу – 
платника робіт з оцінки: ПП «Кілійський автомотолюбитель» (ЄДРПОУ 37905058), 
тел.: (096) 309-22-03.

Об’єкт оцінки № 29: частина холу СК «Юність» загальною площею 2,00 м2. Ба-
лансоутримувач об’єкта оцінки: Іллічівська філія державного підприємства «Адмі-
ністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська 
обл., м. Іллічівськ, вул. Леніна, 20. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: 
ПАТ «Марфін Банк» (ЄДРПОУ 21650966), тел.: 050- 969-40-57; Носаль Світлана 
(04868) 248-45.

Об’єкт оцінки № 30: частина холу 2-го поверху чотириповерхового 
адміністративно-побутового корпусу № 2 літ. «6Г» загальною площею 2,0 м2. Ба-
лансоутримувач об’єкта оцінки: ДП» «Іллічівський морський торговельний порт». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 
2. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Марфін Банк» (ЄДРПОУ 
21650966), тел.: 050- 969-40-57; Носаль Світлана (04868) 248-45.

Об’єкт оцінки № 31: частини холу 2-го поверху 4-поверхової адміністративно-
побутової будівлі літ. «Ї» загальною площею 2,0 м2. Балансоутримувач об’єкта 
оцінки: ДП» «Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 2, термінал № 1. Інформація 
про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Марфін Банк» (ЄДРПОУ 21650966), тел.: 
050- 969-40-57; Носаль Світлана (04868) 248-45.

Об’єкт оцінки № 32: частина холу 1-го поверху чотириповерхової 
адміністративно-побутової будівлі літ. «4Я» загальною площею 2,0 м2. Балансо-
утримувач об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт». Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 2. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Марфін Банк» (ЄДРПОУ 
21650966), тел.: 050- 969-40-57; Носаль Світлана (04868)248-45.

Об’єкт оцінки № 33: відокремлена частина коридору другого поверху загальною 
площею 2,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Українське державне підприєм-
ство поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кілія, 
вул. Леніна, 56 (попередній № 52). Інформація про особу – платника робіт з оцін-
ки: ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» (ЄДРПОУ 30109015), тел.: 743-11-07  
Філіп Миколайович, тел. (094) 66-999-49; 799-12-30.

Об’єкт оцінки № 43: частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі адмін-
корпусу (2 м2), інв. № 122273, частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі 
БКС (2 м2), і, загальною площею 4,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Одесь-

розмір орендної плати за базовий місяць – липень 2016 р. становить:
об’єкт № 1: 4 061,90 грн (без Пдв). Вартість майна згідно із звітом про екс-

пертну оцінку на 30.06.2016 становить 121 857,00 грн без ПДВ. Майно передається 
в оренду з метою розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з 
рухомого (мобільного) зв’язку;

об’єкт № 2: 11 596,40 грн (без Пдв). Вартість майна згідно із звітом про 
експертну оцінку станом на 30.06.2016 становить 347 892,00 грн без ПДВ. Майно 
передається в оренду з метою розміщення оператора телекомунікацій, який надає 
послуги з рухомого (мобільного) зв’язку;

об’єкт № 3: 1 182,73 грн (без Пдв). Вартість майна згідно із звітом про 
експертну оцінку станом на 30.06.2016 становить 177 410,00 грн без ПДВ. Майно 
передається в оренду з метою розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів 
підакцизної групи;

об’єкт № 4: 975,17 грн (без Пдв). Вартість майна згідно із звітом про екс-
пертну оцінку станом на 30.06.2016 становить 29 255,00 грн без ПДВ. Майно пе-
редається в оренду з метою розміщення банкомата;

об’єкт № 5: 184,93 грн (без Пдв). Вартість майна згідно із звітом про екс-
пертну оцінку станом на 30.06.2016 становить 5 548,00 грн без ПДВ. Майно пере-
дається в оренду з метою розміщення банкомата;

об’єкт № 6: 60,53 грн (без Пдв). Вартість майна згідно із звітом про екс-
пертну оцінку станом на 30.06.2016 становить 4 035,00 грн без ПДВ. Майно пе-
редається в оренду з метою розміщення торговельних об’єктів з продажу непро-
довольчих товарів;

об’єкт № 7: 322,80 грн (без Пдв). Вартість майна згідно із звітом про екс-
пертну оцінку станом на 30.06.2016 становить 9 684,00 грн без ПДВ. Майно пере-
дається в оренду з метою розміщення торговельних об’єктів з продажу виробів з 
дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння;

об’єкт № 8: 628,82 грн (без Пдв). Вартість майна згідно із звітом про екс-
пертну оцінку станом на 30.06.2016 становить 34 299,00 грн без ПДВ. Майно пе-
редається в оренду з метою розміщення суб’єктів господарювання, що провадять 
туроператорську та турагентську діяльність;

об’єкт № 9: 261,45 грн (без Пдв). Вартість майна згідно із звітом про екс-
пертну оцінку станом на 30.06.2016 становить 31 374,00 грн без ПДВ. Майно пе-
редається в оренду з метою розміщення торговельних об’єктів з продажу книг, 
виданих іноземними мовами.

Вартість звіту за кожний об’єкт оренди становить 800,00 грн.
Оподаткування орендної плати та нарахування ПДВ здійснюється відповідно 

до вимог чинного законодавства.
Орендна плата з підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповід-

но до законодавства України.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 

орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно 
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата по-
рівняно із встановленою стартовою орендною платою при обов’язковому вико-
нанні інших умов конкурсу.

Основні умови конкурсу:
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призна-

чення та умов договору оренди; строк оренди: 2 роки (з можливістю подальшої 
пролонгації); заборона суборенди і приватизації; переможець конкурсу протягом 
місяця з дня укладення договору оренди повинен: 1) на підтвердження зобов’язання 
і забезпечення його виконання сплатити завдаток у подвійному розмірі місячної 
орендної плати, визначеної на аукціоні; внесений завдаток підлягає зарахуванню 
в рахунок плати за два останніх місяці платежів за використання майна; 2) уклас-
ти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат 
балансоутримувача на утримування орендованого майна та надання комунальних 
послуг орендарю; 3) застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його 
вартість за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати йому копії 
страхового поліса та платіжного доручення про сплату страхового платежу; 4) від-
шкодувати орендодавцю вартість звіту про оцінку вартості нерухомого майна;

компенсація орендодавцю сплаченого земельного податку.
Для участі в конкурсі учасник протягом місяця з дня публікації подає на роз-

гляд конкурсної комісії:
заяву про оренду (подається окремо від документів, визначених нижче); доку-

менти, що додаються до заяви про оренду, у запечатаному непрозорому конверті: 
відомості про учасника конкурсу; належним чином оформлену довіреність, видану 
представнику юридичної особи: копії установчих документів: засвідчені в нотаріаль-
ному порядку – для юридичних осіб; копії сторінок паспорта (сторінки 1, 2 та сто-
рінка із зазначенням останнього місця проживання) – для фізичних осіб; відомості 
про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; техніко-економічне 
обґрунтування оренди (варіанти поліпшення орендованого майна); зобов’язання 
(пропозиції) щодо виконання умов конкурсу; забезпечення виконання зобов’язання 
щодо сплати орендної плати (завдатку) та додаткові зобов’язання щодо експлуатації 
об’єкта; заходи, що плануються для захисту навколишнього середовища з метою 
дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта: дотримання вимог перепускного 
режиму орендодавця для представників переможця конкурсу; відомості про засоби 
телефонного та поштового зв’язку з учасником; пропозицію щодо розміру орендної 
плати; учасник конкурсу по об’єктах № 1 та № 2 повинен надати належно завірені копії 
ліцензії про здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та документів, що підтвер-
джують відсутність шкідливого впливу встановленого обладнання (санітарний пас-
порт, тощо); учасник конкурсу по об’єкту № 8 повинен подати належно завірені копії 
ліцензії на провадження туроператорської діяльності (подання туристичних послуг 
щодо виїзного та внутрішнього туризму), документальне підтвердження наявності 
пасажирських автобусів пасажиромісткістю від 42 осіб та наявність гідів.

Заява про оренду та документи, визначені п. 7 цієї інформації, подаються учас-
никами українською мовою за підписом керівника.

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

Реєстрація заяв про оренду та доданих до неї документів у запечатаному кон-
верті здійснюється шляхом їх внесення до реєстру та завершується за 10 хв. до 
початку проведення конкурсу за адресою: м. Трускавець, вул. Шевченка, 23, каб. 
31 (приймальня).

конкурс буде проведено на 31-й календарний день з дати опублікуван-
ня цієї інформації у газеті «відомості приватизації» за адресою: м. Труска-
вець, вул Шевченка, 23, каб. 32 (конференц-зала) по об’єкту № 1: о 9.30; 
по об’єкту № 2: о 10.00; по об’єкту № 3: о 10.30; по об’єкту № 4: об 11.00; 
по об’єкту № 5: об 11.30; по об’єкту № 6: о 14.00; по об’єкту № 7: о 14.30; 
по об’єкту № 8: о 15.00; по об’єкту № 9: о 15.30.

Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташу-
вання.

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні за телефонами: (067)  
672-21-84 Сотник Ігор Євгенійович; (067) 743- 39-58 Федак Марія Володимирівна.

інформАЦіЯ Про оренДУ мАЙнА ДерЖАВнИХ 
ПіДПрИємСТВ і орГАніЗАЦіЙ
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація 
державного підприємства «харківський машинобудівний  

завод «фед» про підсумки конкурсу на право  
оренди нерухомого державного майна

У зв’язку з тим, що на конкурс на право оренди державного майна – нежитлових 
приміщень на першому поверсі будівлі літ. «П-2-3-4» корпусу № 39-40 загальною 
площею 360,0 м2 за адресою: вул. Сумська, 132, м. Харків, що перебувають на 
балансі ДП «ХМЗ «ФЕД», подана пропозиція тільки одного учасника – Публічно-
го акціонерного товариства «ФЕД», яка відповідає умовам конкурсу, конкурсною 
комісією прийнято рішення про укладення з Публічним акціонерним товариством 
«ФЕД» договору оренди.

У зв’язку з тим, що на конкурс на право оренди державного майна – нежитлових 
приміщень на першому поверсі будівлі № 4 цеху 31 загальною площею 171,0 м2 
за адресою: вул. Сумська, 132, м. Харків, що перебувають на балансі ДП «ХМЗ 
«ФЕД», подана пропозиція тільки одного учасника – Публічного акціонерного то-
вариства «ФЕД», яка відповідає умовам конкурсу, конкурсною комісією прийнято 
рішення про укладення з Публічним акціонерним товариством «ФЕД» договору 
оренди державного майна.



8

Тел. редакції: (044) 200-36-58, тел./факс 200-33-77, «ВП» в Internet: www.spfu.gov.ua, e-mail: gazeta@spfu.gov.ua

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

газета «відомості приватизації» –  
додаток до «державного інформаційного  

бюлетеня про приватизацію»
Редактор в. П. борківська 
тел. (044) 200-36-58, 200-35-01

Розповсюдження г. о. деянова 
тел./факс (044) 200-35-81

над номером працювали:

о. в. царуЛіца 
(видавнича підготовка)

Л. П. ПЮра 
(дополіграфічна підготовка)

адреса редакції:

фонд державного 
майна україни, 

вул. кутузова, 18/9, 
м. київ-133, 01601

Віддруковано:

дв «Преса україни», 
просп. Перемоги, 50, 

м. київ, 03047

Загальний тираж 7 200

Інформація, надрукована в додатку  
«Відомості приватизації», є офіційною публікацією.
Її розміщення в інших засобах масової інформації  
чи передрук можливі лише з письмового дозволу  
Фонду державного майна України із зазначенням  

номера й дати видачі дозволу.

Зам. 3049073

Розповсюдження н. к. яворська
тел./факс (044) 200-34-09

кий національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:  
м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ 
«Укрсиббанк» (інд. код 9807750), тел.: 786-81-88, 786-81-99, (067) 29-26-155.

Об’єкт оцінки № 53: нежитлові приміщення на 1-му поверсі 2-поверхового на-
вчального корпусу № 20 – кафедра військової підготовки (колишнього КПО – комбі-
нату побутового обслуговування) площею 55,71 м2. Балансоутримувач об’єкта оцін-
ки: Одеській національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 11г. Інформація про особу – платника 
робіт з оцінки: ФОП Коваль-Лесков Олександр Вадимович (інд. код 2349603672), 
тел.: 050-416-47-03.

Об’єкт оцінки № 55: приміщення будівлі прохідної площею 9,2 м2. Балансоутри-
мувач об’єкта оцінки: Ізмаїльське вище професійне училище Київської державної 
академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Фанагорійська, 7. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Гаврилюк Євгенія Олексан-
дрівна (інд. код 3179207866), тел.: 073-473-1816.

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 26.05.2016

1. Назва об’єкта оцінки: державне майно загальною площею 2 165,5 м2, а саме: 
будівля формувальної дільниці (літ. 3Б-1) площею 373,2 м2, будівля сушильної 
дільниці (літ. 3А-1) площею 487,9 м2, будівля пічного відділення (літ. 3В-1) пло-
щею 817,4 м2, будівлі гаража (літ. 2Ч-1) площею 207,1 м2, будівля АБК (літ. 2Є-2) 
площею 279,9 м2, що перебуває на балансі ДУ «Державний науково-дослідний і 
проектний інститут основної хімії» (код за ЄДРПОУ 00209740), за адресою: Доне-
цька обл., Волноваський р-н, смт Донське. Дата оцінки – 31.05.2016. Переможець 
конкурсу – ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних 
центрів». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 4 850,00 грн, 
строк виконання – 4 календарних дні.

2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 32,4 м2 
другого поверху адміністративної будівлі, що перебуває на балансі ДП Шахтоуправ-
ління «Південнодонбаське № 1» (код за ЄДРПОУ 34032208), за адресою: Донецька 
обл., м. Вугледар, вул. Шахтарська,16а. Дата оцінки – 31.05.2016. Переможець 
конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з 
оцінки – 2 100,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 1,0 м2 першого поверху будівлі вокзалу ст. Дружківка (реєстровий номер 
1074957.68.АААВАД493), що перебуває на балансі Структурного підрозділу 
«Слов'янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» Регіональної філії 
«Донецька залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» 
(код ЄДРПОУ 40150216/763), за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. За-
лізнична, 6. Дата оцінки – 31.03.2016. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. 
О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 800,00 грн, строк 
виконання – 3 календарних дні.

4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 1,0 м2 першого поверху будівлі посту ЕЦ станції Бантишеве (реєстровий но-
мер 01074957.68.АААВАД406), що перебуває на балансі Структурного підрозділу 
«Слов'янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» Регіональної філії 
«Донецька залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» 
(код за ЄДРПОУ 40150216/763), за адресою: Донецька обл., Слов’янський р-н, c. 
Привілля, вул. Залізнична, 1. Дата оцінки – 30.04.2016. Переможець конкурсу – 
ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів». 
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 950,00 грн, строк 
виконання – 4 календарних дні.

5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 1,0 м2 першого поверху будівлі вокзалу станції Кривий Торець (реєстровий 
номер 01074957.68.АААВАД503), що перебуває на балансі Структурного підрозділу 
«Слов'янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» Регіональної філії 
«Донецька залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» 
(код за ЄДРПОУ 40150216/763), за адресою Донецька обл., м. Торецьк, смт Щер-
бинівка, вул. Залізнична, 24. Дата оцінки – 30.04.2016. Переможець конкурсу – ПАТ 
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів». Згідно 
з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 640,00 грн, строк виконан-
ня – 4 календарних дні.

6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 1,0 м2 третього поверху будівлі посту ЕЦ станції Шпічкіне (реєстровий но-
мер 01074957.68.АААВАД466), що перебуває на балансі Структурного підрозділу 
«Слов'янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» Регіональної філії 
«Донецька залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізни-
ця» (код за ЄДРПОУ 40150216/763), за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Усурійська, 4а. Дата оцінки – 30.04.2016. Переможець конкурсу – ПАТ Дер-
жавна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів». Згідно з 
конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 640,00 грн, строк виконан-
ня – 4 календарних дні.

7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 1,0 м2 першого поверху будівлі вокзалу станції Кондратіївка (реєстровий но-
мер 01074957.68.АААВАД494), що перебуває на балансі Структурного підрозділу 
«Слов'янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» Регіональної філії 
«Донецька залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізни-
ця» (код за ЄДРПОУ 40150216/763), за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, 
вул. Слобожанська (Жовтнева), 120а. Дата оцінки – 30.04.2016. Переможець кон-
курсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з 
оцінки – 1 850,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 1,0 м2 першого поверху будівлі посту ЕЦ станції Скотувата (реєстровий но-
мер 01074957.68.АААВАД526), що перебуває на балансі Структурного підрозділу 
«Слов'янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» Регіональної філії 
«Донецька залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» 
(код за ЄДРПОУ 40150216/763), за адресою: Донецька обл., Ясинуватський р-н, 
смт Верхньоторецьке, вул. Привокзальна (Кірова), 6. Дата оцінки – 30.04.2016. 
Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією 
вартість послуг з оцінки – 1 700,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 1,0 м2 другого поверху будівлі посту ЕЦ станції Костянтинівка (реєстровий 
номер 01074957.68.АААВАД523), що перебуває на балансі Структурного підрозділу 
«Слов'янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» Регіональної філії 
«Донецька залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» 
(код за ЄДРПОУ 40150216/763), за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, 
вул. Залізнична, 9б. Дата оцінки – 30.04.2016. Переможець конкурсу – ФОП Гун-
дарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 800,00 
грн, строк виконання – 3 календарних дні.

інформація 
рв фдму по Закарпатській області про підсумки конкурсу  

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

Для проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності групи В – єди-
ного майнового комплексу державного підприємства «Державне сільськогосподар-
ське підприємство птахофабрика «Берегівська», місцезнаходження об’єкта оцінки: 
90243, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Кідьош, вул. Ференца Ракоці, 41, з 
метою переоцінки необоротних активів та визначення статутного капіталу публіч-
ного акціонерного товариства. Переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної 
діяльності ПП «Експерт-центр» на таких умовах: вартість послуг – 10 000,00 грн, 
термін виконання – до 15 днів.

інформація 
рв фдму по Закарпатській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення  
незалежної оцінки майна, що відбувся 02.06.2016

Для проведення незалежної оцінки частини вбудованого приміщення (поз. 12) 
площею 8,7 м2 першого поверху службової будівлі митного оформлення (літера І), 
місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 224, 
з метою продовження договору оренди. Переможцем конкурсу визнано суб’єкта 
оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В. на таких умовах: вартість послуг – 1 950,00 
грн, термін виконання – 5 днів.

інфомація
рв фдму по миколаївській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів 
оренди з метою визначення ринкової вартості державного майна для 

розрахунку орендної плати, що відбувся в 31.05.2016
Переможцями конкурсу визнано:
ПП «Форкіс-Н» по об’єкту оренди – частині відкритої складської ділянки № 183 

площею 100,0 м2, на балансі ДП «Спеціалізований морський порт «Октябрьск», 
адреса: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 29. Мета проведення незалежної оцін-
ки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 
укладання договору оренди. Вартість робіт – 1 000,00 грн без урахування ПДВ, 
строк виконання робіт – 3 кал. дні;

ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» по об’єкту оренди – частині підвального 
приміщення адміністративної будівлі площею 69,2 м2, на балансі УДАІ УМВС України 
в Миколаївській області, адреса: м. Миколаїв, вул.Новозаводська, 1б. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість робіт – 1 000,00 
грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні;

ТОВ «Центр-Приват-Експерт» пооб’єкту оренди – нежитловому приміщенню 
першого поверху п’ятиповерхової будівлі площею 26,1 м2, на балансі Державного 
підприємства «Житлобуд», адреса: м. Миколаїв, просп. Миру, 22. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру оренд-

ної плати з метою укладення договору оренди. Вартість робіт – 1 600,00 грн без 
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 кал. днів.

ПЕП «Візаві» по об’єктах оренди:
нежитловому приміщенню першого поверху головного входу навчального 

корпусу площею 20,0 м2, на балансі ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж», 
адреса: м.Миколаїв, вул. Нікольська, 11. Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укла-
дення договору оренди. Вартість робіт – 1 500,00 грн без урахування ПДВ, строк 
виконання робіт – 3 кал. дні;

нежитловому приміщенню першого та другого поверхів двоповерхової адмі-
ністративної будівлі площею 52,2 м2, на балансі МД УДППЗ, адреса: Миколаївська 
обл., смт Криве Озеро, вул. Куйбишева, 42. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 
продовження договору оренди. Вартість робіт – 1 800,00 грн без урахування ПДВ, 
строк виконання робіт – 3 кал. дні;

ТОВ «Приват-Південь» по об’єкту оренди – нежитлових приміщеннях першого 
та другого поверхів Будинку науки і техніки площею 217,0 м2, на балансі Микола-
ївського коледжу транспортної інфраструктури Дніпропетровського національ-
ного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, адреса: 
м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 73. Мета проведення незалежної оцінки: визначен-
ня ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення 
договору оренди. Вартість робіт – 1 750,00 грн без урахування ПДВ, строк вико-
нання робіт – 5 кал. днів;

ПП «Аргумент» по об’єкту оренди – нежитловому приміщенню першого по-
верху будівлі площею 80,6 м2, на балансі Територіального управління державної 
судової адміністрації України в Миколаївській області, адреса: Миколаївська обл., 
смт Доманівка, вул. Центральна, 44. Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення 
договору оренди. Вартість робіт – 2 760,00 грн без урахування ПДВ, строк вико-
нання робіт – 5 кал. днів;

ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» по об’єкту оренди – нежитлових 
приміщеннях першого поверху адміністративної будівлі площею 7,8 м2, на балансі 
ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Микола-
ївській області, адреса: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 24/2. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку розміру орендної 
плати з метою продовження договору оренди. Вартість робіт – 1 750,00 грн без 
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 кал. дні.

інформація 
рв фдму по сумській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб'єктів оціночної діяльності, що відбувся 01.06.2016
1. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта: група 

інвентарних об’єктів, а саме: частина нежитлового приміщення площею 16,2 м2; 
нежитлове приміщення площею 29,5 м2 за адресою: м. Суми, вул. Путивльська, 
5-1 (балансоутримувач – Сумська філія Державного регіонального проектно-
вишукувального інституту «Дніпродіпроводгосп»), з метою продовження дії до-
говору оренди визнано ФОП Даниленка Олександра Івановича, м. Суми. Строк 
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцін-
ки – 1000,00 грн.

2. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта: група 
інвентарних об’єктів загальною площею 8,0 м2, а саме: частина нежитлового при-
міщення коридору площею 4,0 м2 у будівлі гуртожитку № 2 за адресою: м. Суми, 
вул. Замостянська, 5; частина нежитлового приміщення коридору площею 4,0 м2 у 
будівлі гуртожитку № 3 за адресою: м. Суми, вул. Замостянська, 7 (балансоутриму-
вач – Сумський державний університет), з метою продовження дії договору оренди 
визнано СПД ФОП Педченка Андрія Миколайовича, м. Суми. Строк надання послуг 
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1100,00 грн.

3. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта: частина 
даху площею 2,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 (балансоу-
тримувач – Сумський державний університет), з метою продовження дії договору 
оренди визнано ФОП Даниленка Олександра Івановича, м. Суми. Строк надання по-
слуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 950,00 грн.

4. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта: вбудо-
ване нежитлове приміщення площею 7,7 м2 за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 
87 (балансоутримувач – Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. 
Макаренка), з метою продовження дії договору оренди визнано СПД ФОП При-
му Олесю Юріївну, м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. 
Вартість надання послуг з оцінки – 1000,00 грн.

5. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта: група 
інвентарних об’єктів – нежитлові приміщення загальною площею 185,5 м2, а саме: 
нежитлові приміщення загальною площею 128,7 м2 першого поверху будівлі го-
ловного (центрального) корпусу; нежитлове приміщення площею 56,8 м2 першо-
го поверху будівлі учбового корпусу № 4 за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 
87 (балансоутримувач – Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. 
Макаренка) визнано ПП ЕОФ «Апекс», м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1050,0 грн.

6. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта: нежит-
лові приміщення загальною площею 35,1 м2 за адресою: Сумська обл., Сумський 
р-н, с. Сад, вул. Зелена, 2 (балансоутримувач – Сумська філія Державної устано-
ви «Інститут охорони ґрунтів України»), з метою продовження дії договору оренди 
визнано ФОП Даниленка Олександра Івановича, м. Суми. Строк надання послуг з 
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1000,00 грн.

7. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта: не-
житлові приміщення загальною площею 35,2 м2 за адресою: Сумська обл., 
м. Тростянець, вул. Вознесенська, 2 (балансоутримувач – Управління Державної 
казначейської служби України у Тростянецькому районі Сумської області), з ме-
тою продовження дії договору оренди визнано ПП ЕОФ «Апекс», м. Суми. Строк 
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 
1100,00 грн.

8. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта: частина 
нежитлового приміщення площею 50,0 м2 за адресою: Сумська обл., смт Краснопіл-
ля, вул. Сумська, 5 (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського державного 
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»), з метою передачі об’єкта оренду ви-
знано СПД ФОП Педченка Андрія Миколайовича, м. Суми. Строк надання послуг з 
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1000,00 грн.

9. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта: будів-
ля загальною площею 132,5 м2 за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів 
Лузанів, 48 (балансоутримувач – Конотопське управління Державної казначейської 
служби України Сумської області), з метою передачі в оренду визнано ПП ЕОФ 
«Апекс», м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість 
надання послуг з оцінки – 1200,00 грн.

10. Переможцем конкурсу щодо проведення незалежної оцінки об’єкта: 
нежитлові приміщення загальною площею 100,0 м2 за адресою: Сумська обл., 
м. Буринь, вул. Піонерська, 3 (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського 
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»), з метою продовження 
дії договору оренди визнано СПД ФОП Педченка Андрія Миколайовича, м. Суми. 
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з 
оцінки – 1100,0 грн.

інформація 
рв фдму в херсонській області, арк та м. севастополі про підсумки 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 

до проведення оцінки державного майна, що відбувся 02.06.2016
1. Частина нежитлових приміщень площею 243,5 м2 першого поверху, дру-

гого поверху загальною площею 402,3 м2, третього поверху загальною площею 
410,9 м2 триповерхової будівлі ремонтно-механічної майстерні (реєстровий 
№ 01034707.5ФННМЯЕ002) та складські приміщення загальною площею 307,2 м2 
(реєстровий № 01034707.5ФННМЯЕ004), які розташовані за адресою: м. Хер-
сон, вул. Блюхера, 60 та перебувають на балансі Цюрупинського міжрайонного 
управління водного господарства. Переможець конкурсу – ПП «Аргумент». Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 4200 грн. Строк 
виконання робіт – 5 днів.

2. Шість гаражів загальною площею 121,8 м2, які перебувають на балансі го-
ловного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області та роз-
ташовані за адресою:м. Херсон, вул. Комкова, 92а. Переможець конкурсу – ПП 
«Аргумент». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 
2520 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.

3. Нежитлове приміщення площею 17,8 м2 (кімн. 1-16), що знаходиться в адмі-
ністративній будівлі, яка перебуває на балансі Головного управління статистики у 
Херсонській області та розташована за адресою: Херсонська обл., смт Чаплинка, 
вул. Леніна, 12б. Переможець конкурсу – ПАТ Державна акціонерна компанія «На-
ціональна мережа аукціонних центрів». Мета проведення незалежної оцінки – ви-
значення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору 
оренди. Вартість робіт – 2850 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

інформація 
рв фдму по Чернігівській області про результати конкурсів з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбулися 01.06.2016

Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення від-
новної вартості для цілей оренди):

ПП «Аксіома» по об’єкту – нежитлових приміщеннях першого поверху двопо-
верхової адмінбудівлі площею 36,8 м2, що перебуває на балансі ДП «Олімпійський 
навчально-спортивний центр «Чернігів», за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 61 
(вартість виконання робіт з оцінки – 2140 грн, строк – 5 календарних днів від дати 
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);

ПП «Десна-Експерт-М» по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 28,4 м2 першого поверху триповерхової будівлі 

відділення поштового зв’язку, що перебувають на балансі Чернігівської дирекції 

УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Центральна, 18 
(вартість виконання робіт з оцінки – 2243 грн, строк – 5 календарних днів від дати 
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);

нежитлове приміщення загальною площею 18,7 м2 першого поверху чотири-
поверхової будівлі гуртожитку № 1, що перебуває на балансі Прилуцького агро-
технічного коледжу, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 180 
(вартість виконання робіт з оцінки – 2128 грн, строк – 5 календарних днів від дати 
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);

ФОП Волченкову О. С. по об’єкту – нежитловому приміщенню площею 14,5 м2 
на першому поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управлін-
ня статистики у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Носівка, 
вул. Центральна, 6 (вартість виконання робіт з оцінки – 2500 грн, строк – 5 кален-
дарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).

інформація
рв фдму по вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 21.06.2016

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визна-

чення вартості об’єкта державної власності групи А – приміщення загальною пло-
щею 128,8 м2, у т.ч. (№ 5-1 площею 87,1 м2; № 5-2 площею 21,3 м2; № 5-3 площею 
9,0 м2, № 5-4 площею 11,4 м2) на 1-му поверсі торговельного комплексу, які під 
час приватизації не увійшли до статутного капіталу ліквідованого колективного 
сільськогосподарського підприємства «Красне» та орендуються фізичною осо-
бою – підприємцем Штерін Л. В., за адресою: 23116, Вінницька обл., Вінницький 
р-н, с. Пултівці, вул. Революційна, 1а, з метою приватизації шляхом викупу з ком-
пенсацією орендарю вартості невід’ємних поліпшень. Строк надання послуг з оцін-
ки – 15 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3000 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця Петричко Люд-
милу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта державної власності групи 
А – адміністративно-побутового корпусу, літ «Б», загальною площею 3629,9 м2, 
що перебуває на балансі ПАТ «Крижопільський цукровий завод», за адресою: Ві-
нницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103, з ме-
тою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 20 
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2620 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця Остренюк Людмилу 
Василівну щодо визначення вартості об’єкта державної власності групи А – облад-
нання їдальні (213 одиниць), а саме: плита електрична – 2 од.; електрокаструля 
(котел) – 2 од.; стрічка А-6 П-5 – 1 од.; картоплечистка – 1 од.; камера холодиль-
на – 1 од.; холодильний агрегат – 1 од.; столи – 36 од.; стільці – 108 од.; насос 
1,5К – 1 од.; гучномовець – 1 од.; світильники – 50 од.; шафа транспортер – 2 од.; 
кип’ятильна плита – 1 од.; пекарня – 1 од.; плита ПИШ – 1 од.; шафа – 1 од.; елек-
трокотел – 1 од.; буфет посудний – 1 од.; шафа для одягу – 1 од., що перебувають 
на позабалансовому рахунку Сніжнянської сільської ради, за адресою: Вінницька 
обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна, вул. Шкільна, 4, з метою приватизації шляхом 
продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 15 календарних днів. Вартість 
надання послуг з оцінки – 2107 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця Остренюк Людмилу 
Василівну щодо визначення вартості об’єкта державної власності групи А – групи 
інвентарних об’єктів – обладнання (72 одиниці): касовий апарат – 1 од.; хліборіз-
ка – 1 од.; шафа – 15 од.; радіовузол – 1 од.; швейна машина 1022 – 1 од.; теле-
візор – 4 од.; холодильник – 39 од.; портрет Леніна – 2 од.; пральна машина – 1 
од.; електроніка – 1 од.; крісло – 2 од.; килим – 4 од., що не увійшло до статутного 
капіталу ВАТ Могилів-Подільської швейної фабрики «Аліса», та перебуває на збе-
ріганні ПАТ «Могилів-Подільська швейна фабрика «Аліса», за адресою: Вінницька 
обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 8/2, з метою приватизації шляхом 
продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 8 календарних днів. Вартість 
надання послуг з оцінки – 1276 грн.

інформація 
рв фдму по вінницькій області про підсумки конкурсу  

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

разом із земельною ділянкою, що відбувся 21.06.2016
За результатами конкурсу переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльнос-

ті – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення вартості об’єкта державної 
власності гр. А – будівлі магазину літ «А» загальною площею 20,9 м2 разом із зе-
мельною ділянкою (0,00622 га), що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Бер-
шадський цукровий завод» та перебуває на зберіганні Бершадської міської ради, 
за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Покровська, 211,О, 
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 
20 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3500 грн.

інформація 
рв фдму по волинській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єкта оціночної діяльності, який буде залучений до проведення 
незалежної оцінки державного майна, що відбувся 16.06.2016

1. Частина приміщення будинку пасажирського відділу пропуску площею 
9,9 м2, за адресою: 44332, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, 
вул. Прикордонників,18; переможцем визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для 
укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки 1000,00 грн та строк виконання 
робіт з оцінки 5 календарних днів.

2. Частина нежитлового приміщення будівлі агрохімлабораторії, корпус № 1, 
площею 20,0 м2 за адресою: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Глушець, 49; 
переможцем визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії до-
говору оренди; вартість робіт з оцінки 800,00 грн та строк виконання робіт з оцінки 
5 календарних днів.

3. Частина приміщення прохідної та сторожової охорони /001-133/ площею 
2,0 м2 за адресою: 43006, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ківерцівська, 3; перемож-
цем визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди; вартість робіт з оцінки 1000,00 грн та строк виконання робіт з оцінки 5 
календарних днів.

4. Частина нежитлового приміщення громадсько-побутового корпусу, площею 
448,11 м2 за адресою: 44200, Волинська обл., Любешівський р-н, смт Любешів, 
вул. Брестська,7; переможцем визнано ФОП Малащицьку О. Г.; мета оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для 
укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки 1300,00 грн та строк виконання 
робіт з оцінки 5 календарних днів.

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 21.06.2016

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

фізичну особу – підприємйя Селюка Михайла Олексійовича по об’єкту: не-
житлові приміщення площею 535,6 м2 на 1-му та 2-му поверсі адмінбудинку (літ. 
А), що перебувають на балансі Малинської районної державної адміністрації та 
знаходяться за адресою: Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 6а (вартість 
виконання – 1500,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою укладення договору оренди;

ПФ «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза» по об’єктах:
частина нежитлового приміщення площею 5 м2 на 1-му поверсі будівлі (літ. 

А), що перебуває на балансі Житомирського торговельно-економічного коледжу 
Київського національного торговельно-економічного університету та знаходить-
ся за адресою: м. Житомир, вул. Черняховського, 101 (вартість виконання ро-
біт – 1200,00 грн, строк виконання робіт – 3 календарних дні); мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати, 
з метою укладення договору оренди;

частина нежитлового приміщення умивальника площею 5,0 м2 на 2-му поверсі 
гуртожитку № 1, що перебуває на балансі Житомирського національного агроеко-
логічного університету та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Фещенка-
Чопівського, 33 (вартість виконання робіт – 1300,00 грн, строк виконання робіт – 3 
календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати, з метою продовження договору оренди;

фізичну особу – підприємця Бовкунова Юрія Опанасовича по об’єкту: щебе-
невий майданчик площею 27,36 м2, що перебуває на балансі Управління Держав-
ної казначейської служби України в Ємільчинському районі Житомирської області 
та знаходиться за адресою: Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. Соборна, 45 
(вартість виконання робіт – 1800,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних 
днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати, з метою укладення договору оренди.

інформація 
рв фдму по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 15.06.2016
Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-

твердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила пере-
можця конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки 
об’єкта незавершеного будівництва – 2-квартирного житлового будинку разом із 
земельною ділянкою (Львівська обл., м. Буськ, вул. Поповича, 4в; мета проведення 
оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні; суб’єкта оціночної діяльності – 
ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 5 к/дні. Вартість робіт – 3000 грн.


