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Засновник і видавець –  

фонд державного майна україни
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Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437

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

проДаж об’єктів групи а

у фонді державного майна україни  
за номером телефону  

(044) 254-29-76 працює гаряча лінія

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Хмельницька область

Будівля пожежного сараю площею 36,6 м2 за адресою: Хмельницька обл., 
Хмельницький р-н, с. Мар’янівка, вул. Вокзальна, 1, що не увійшла до статутного 
капіталу ТОВ «Чорноострівське хлібоприймальне підприємство» та перебуває на 
його балансі. Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь 
в аукціоні в електронній формі, за 22 440,00 грн, у т. ч. ПДВ – 3 740,00 грн.

вінницька область
інформація 

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

Назва об’єкта: будівля колишнього виносховища (літ. «Й») загальною площею 
345,2 м2; будівля колишнього спиртосховища (літ. «Ж») загальною площею 304,3 м2 
(разом із земельною ділянкою).

Адреса об’єкта: 22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21.
Зберігач: ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», код за ЄДРПОУ 35797976, 

адреса: 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Жданова, 44.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля колишнього виносховища (літ. 

«Й») загальною площею 345,2 м2, 1994 року побудови, група капітальності ІІ. Од-
ноповерхова будівля колишнього спиртосховища (літ. «Ж») загальною площею 
304,3 м2, 1960 року побудови, група капітальності ІІІ. Стан будівель задовільний, з 
інженерних мереж в наявності електропостачання.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 1 473,0 м2, ка-
дастровий номер 0510900000:00:001:1363. Цільове призначення: виділена для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд, 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, код цільового 
використання 11.02. На земельній ділянці розташовані багаторічні насадження (4 
дерева листяних порід). Земельна ділянка розташована в другій зоні округу сані-
тарної охоронної зони курортів м. Хмільника (зона обмежень). Проїзд до об’єкта 
здійснюється на умовах договору-сервітуту з вулиці Столярчука через ворота ПрАТ 
«Агрокомплекс «Хмільникпродукт».

Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 1 182 090,00 грн, у т. ч.: вартість 
будівель – 969 356,00 грн, вартість земельної ділянки – 212 734,00 грн.

ПДВ – 236 418,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 1 418 508,00 

грн, у т. ч.: варість будівель – 1 163 227,20 грн, вартість земельної ділянки – 
255 280,80 грн.

Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального по-
свідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному 
обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передання; 
використовувати земельну ділянку з урахуванням обмежень, встановлених ст. 32 
Закону України «Про курорти».

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

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

Грошові кошти в розмірі 141 850,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 31.10.2016 включно 
до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено 04.11.2016 товарною бір-
жею «вінницька товарна універсальна біржа», час початку внесення цінових 
пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових про-
позицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заява 
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються 
в електронному вигляді до Товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» 
на електрону адресу: tb_vtub@ukr.net до 17.00. Протягом двох календарних днів з 
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної 
біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» (21036, м. Вінниця, вул. Хмельниць-
ке шосе, 23) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним 
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази над-
силання цих документів.

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

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. 
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адре-
сою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 56-21-81, час роботи з 8.00 до 17.00 
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ЗаПоріЗька область
інформація 

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

Назва об’єкта: склад зберігання спецмашин загальною площею 868,6 м2, літ. 
Ф, інв. № 1-0021; запасні частини до автомобілів у кількості 241 од.; інше майно 
у кількості 1 927 од., у складі: касета для каністр – 100 шт., костюм б/п – 20 шт., 
ложки алюмінієві – 100 шт., набір інструментів – 1 шт., набір ключів – 2 шт., пила – 
16 шт., прибор ДК4 – 10 шт., протигаз – 20 шт., резпиратор – 800 шт., СМУ – 50 
шт., сумка дерматинова – 9 шт., сокира з ручкою – 5 шт., електромегафон – 1 шт., 
замок начіпний – 2 шт., касета – 40 шт., аптечка – 35 шт., цебро брезентове – 100 
шт., цебро гумове – 65 шт., каністра велика – 28 шт., каністра мала – 75 шт., касета 
для каністр – 30 шт., клапан на розпилювач – 280 шт., лопата – 82 шт., вогнегас-
ник – 44 шт., ланцюг ковзання – 12 шт.

Місцезнаходження: 69084, м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, 60.
Балансоутримувач: ВАТ «Автотранспортне підприємство № 12355», адреса: 

69035, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 63, код за ЄДРПОУ 03116849.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт розташований на внутрішній тери-

торії ВАТ «АТП № 12355». Рік побудови – 1963. Будівля цегляна, одноповерхова. 
Фундамент будівлі – з/б стакани, стіни: 40 % цегляні, 60 % – з/б панелі, покриття 
рулонне, перегородки цегляні, перекриття – металевий каркас без підшивки, під-
лога – асфальт. В приміщення будівлі наявні декілька входів у вигляді металевих 
воріт. Процент зносу – 31 %.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 1 048 795,00 грн, 
у т. ч. ПДВ – 209 759,00 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 1 258 554,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 125 855,40 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації:
питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладення до-

говору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства; сплата ціни 
продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з мо-
менту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

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

сотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.

Сума грошових коштів, що має вноситися учасниками аукціону (потенційними 
покупцями), у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації перераховується на 
р/р № 37311049000444 в Державній казначейській службі України в м. Києві, МФО 
820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.

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

Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 07.11.2016 до 17.00.
аукціон в електронній формі буде проведено українською універсальною 

біржею 11.11.2016, час початку внесення цінових пропозицій (початок аук-
ціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аук-
ціону) – 12.00. адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведен-
ня в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за 
№ 1147/27592, зі змінами. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що 
є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універ-
сальної біржі на електронну адресу auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних 
днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу 
Запорізької філії Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша 
ливарна (стара назва – Червоногвардійська), 40, оф. 120) 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 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 
року за № 400/2840, зі змінами.

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

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

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

івано-франківська область
інформація 

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

Назва об’єкта: нежитлова будівля майстерні площею 741,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 76495, м. Івано-Франківськ, с. Хриплин, вул. Тис-

меницька, 2б.
Балансоутримувач: ТОВ «Променерговузол» (ВАТ «Променерговузол» пе-

ререєстровано у товариство з обмеженою відповідальністю), адреса: м. Івано-
Франківськ, с. Хриплин, вул. Тисменицька, 2а. Код за ЄДРПОУ 05802750.

Відомості про об’єкт приватизації: двоповерхова цегляна будівля загальною 
площею 741,8 м2, до складу якої входять 24 нежитлових приміщення (кабінети, 
підсобні та побутові приміщення); перекриття із з/б плит; перегородки із цегли, 
підлога – бетон, дошка; дах – двосхилий, шиферний. Інженерне обладнання – елек-
трика. Будівля потребує капітального ремонту із заміною основних конструктивних 
елементів (оздоблювальні роботи, заміна підлоги (дошка), перекриття покрівлі).

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 261 156,00 грн, 
ПДВ – 52 231,20 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 313 387,20 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець з дотриманням вимог 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».
2. Питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладення 

договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише за 

умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором 
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здій-
снює контроль за їх виконанням.

Учасники аукціону перераховують РВ ФДМУ по Івано-Франківській області (код 
установи за ЄДРПОУ 13660726):

в банк ГУДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 836014 за реєстрацію за-
яви 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації на 
рахунок № 37180500900001;

в банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172 кошти в сумі 31 338,72 грн – гарантійний 
внесок (грошові кошти в розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації) на 
рахунок № 37311072006415.

аукціон в електронній формі буде проведено Пат державна акціонерна 
компанія «національна мережа аукціонних центрів» 31.10.2016, час почат-
ку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення 
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку про-
ведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціо-
ні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 
09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за 
№ 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками 
до заяви, подаються в електронному вигляді до ПАТ Державна акціонерна компанія 
«Національна мережа аукціонних центрів» на електронну адресу: nmac.net.ua. Про-
тягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані 
надіслати на адресу ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна мережа аук-
ціонних центрів» (02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) 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.

Кінцевий термін подання заяв на участь в аукціоні – 27 жовтня 2016 року 
включно до 17.15.

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

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

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

за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул.Василіянок, 48, тел. (0342) 55-31-40,  
75-23-67.

одеська область
інформація 

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

майнового комплексу державного підприємства  
«науково-дослідний та конструкторсько-технологічний  

інститут холодильної техніки і технології «агрохолод»
Назва об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного підпри-

ємства «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут холодильної 
техніки і технології «Агрохолод» (ДП НДКТІХТТ «Агрохолод»).

фонд  
державного
майна україни

Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua
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10 жовтня 2016 року № 81 (997)

фдму – 25 років

конкурСи з  віДбору розробників Документації із землеуСтрою

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

проДаж об’єктів групи Д

дніПроПетровська область
інформація 

рв фдму по дніпропетровській області про оголошення  
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеу-
строю з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою держав-
ної власності, на якій він розташований, а саме: встановлення або відновлення меж 
земельної ділянки; погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та 
землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної 
ділянки у державному земельному кадастрі, присвоєння кадастрового номера та 
внесення відомостей до національної кадастрової системи, у тому числі перевірка 
файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигля-
ді (обмінного файла); погодження та затвердження документації із землеустрою у 
встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи 
документації із землеустрою; підготовка інших матеріалів та документів, необхід-
них для продажу земельної ділянки.

Дані про об’єкти землеустрою:
об’єкт № 1: об’єкт групи д – об’єкт незавершеного будівництва – вод-

на станція (разом із земельною ділянкою) за адресою: м. Дніпродзержинськ, 
вул. П. Морозова, 100, балансоутримувач: Державне науково-виробниче підпри-
ємство «Цирконій».

орієнтований розмір земельної ділянки: близько 0,2231 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 28.03.2001 

№ 493 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підля-
гають приватизації, та виключення з переліку» від 11.01.2010 № 02 «Про внесення 
змін до наказу ФДМУ від 28.03.2001 № 493».

об’єкт № 2: об’єкт групи д – об’єкт незавершеного будівництва – 
5-поверховий житловий будинок на 79 квартир разом із земельною ділянкою 
за адресою: м. Верхньодніпровськ, вул. С. Яцковського, що перебуває на безоплат-
ному зберіганні у ПрАТ «Верхньодніпровський завод потужного радіобудування». 
Об’єкт складається з двох частин, розташованих відокремлено під кутом 90 градусів 
один до одного з зовнішніми розмірами 48,1×11,6 м та 29,5×11,6 м.

орієнтований розмір земельної ділянки: близько 0,59 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 13.01.1998 

№ 30 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що під-
лягають приватизації», від 12.06.2013 № 822 «Щодо внесення змін до наказу від 
13.01.1998 № 30».

Інша інформація: об’єкт незавершеного будівництва повернутий у державну 
власність за актом приймання-передачі від 29.01.2010 (після розірвання договору 
купівлі-продажу від 13.07.2004 № 1670).

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із 
землеустрою: відповідну документацію із землеустрою, погоджену та затверджену 
у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації 

львівська область
інформація 

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

Назва об’єкта незавершеного будівництва: житловий будинок.
Місцезнаходження: Львівська обл., Сколівський р-н, смт Верхнє Синьовидне, 

вул. Наливайка, 43.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: триповерхова будівля з 

підвалом в периферійній частині смт Верхнє Синьовидне. Відстань до основної 
магістралі – 0,3 км. Загальна площа – 245,2 м2. Висота приміщень 1-го та 3-го 
поверхів – 2,60 м, 2-го поверху – 2,58 м, підвалу – 2,5 м. Фундаменти частково 
стрічкові бетонні та бетонні блоки; стіни та перегородки цегляні, не поштукату-
рені; заповнення дверних та віконних прорізів відсутнє. Дах шатровий, покритий 
азбестоцементними листами на дерев’яній обрешітці. Покрівля місцями зруйно-
вана. Загальний фізичний стан об’єкта задовільний, з підвітреної сторони спо-
стерігаються поодинокі тріщини в кладці, часткове вивітрювання розчину зі швів, 
окремі відколи та незначне розшарування окремих цеглин (внаслідок вітрової 
ерозії під дією погодних умов). Упала зовнішня цегляна перегородка розміром 
3,0 х 3,0м. Зовнішні та внутрішні комунікації тепло-, електро, – водопостачання 
та каналізація відсутні.

Ступінь будівельної готовності: 33 %.
Земельна ділянка: 800,0 м2, кадастровий номер 4624555300:01:001:0214.
Ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 316 957,00 грн, ПДВ – 63 391,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 380 348,40 грн.
Грошові кошти в розмірі 38 034,84 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

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

З об’єктом можна ознайомитися за адресою: Львівська обл., Сколівський р-н, 
смт Верхнє Синьовидне, вул. Наливайка, 43.

Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва:
завершення будівництва протягом п’яти років без збереження первісного 

призначення об’єкта; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навко-
лишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в 
експлуатацію об’єкта; питання землекористування покупець вирішує самостійно 
з органами місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства; за-
бороняється подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва протягом 
трьох років з моменту його придбання покупцем. Після спливу зазначеного терміну 
відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового 

із землеустрою; витяг із державного земельного кадастру про присвоєння када-
стрового номера земельній ділянці; документ, що підтверджую встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім 
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із 
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У кон-
верті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний 
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, які подаються на 
розгляд конкурсної комісії, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (від-
повідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із 
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія до-
кумента, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних 
осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмов-
ляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника подат-
ків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають 
відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про при-
своєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної 
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, 
встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; пись-
мова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект за-
вдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації 
із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які 
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представле-
ні за результатами виконаних робіт; копії спеціального дозволу на провадження 
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, або відповідних допусків до дер-
жавної таємниці (за необхідності); згода на обробку персональних даних (додаток 
4) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору 
виконавців робіт із землеустрою.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і 
має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт із землеустрою з ураху-
ванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконання 
робіт із землеустрою, а також строку виконаних робіт, зазначеного у календар-
них днях.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несво-
єчасності їх подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.

Документи на участь у конкурсі подаються до відділу документального забез-
печення, архівної та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Дні-
пропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 10.

Останній день приймання заяв на участь у конкурсі – 04.11.2016 (включно) 
до 17.00.

конкурс відбудеться 11.11.2016 об 11.00 у рв фдму по дніпропетров-
ській області за адресою: м. дніпропетровськ, вул. центральна, 6. телефон 
для довідок (056) 744-11-41.

власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за зго-
дою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; 
протягом одного року з моменту підписання акта приймання-передачі підготувати 
документи та здійснити відповідні дії щодо переоформлення права забудовника 
на об’єкт приватизації; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту за-
вершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання 
умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відо-
мості, документи тощо про виконання умов договору; переможець аукціону, який 
відмовився від підписання протоколу аукціону, якщо це підтверджується відповід-
ним актом, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

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

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за прид-
баний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок № 37180500900001, 
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк 
одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.

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

4 листопада 2016 року філією «львівський аукціонний центр» Пат дак «на-
ціональна мережа аукціонних центрів» (електронна адреса: nmac.net.ua ). 
Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення 
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 31 жовтня 2016 р. до 
16.00 включно.

Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно 
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації 
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ 
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 
за № 1147/27592 (зі змінами). Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, 
що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Філії «Львівський 
аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» на електрон-
ну адресу: Filia.lac.nmac@ukr.net.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК 
«Національна мережа аукціонних центрів» (79012, м. Львів, вул. Сахарова, 46а) 
оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином за-
свідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання 
цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться 
відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до пере-
ліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі 

донецька область
інформація 

рв фдму по донецькій області про оголошення конкурсу з відбору 
виконавців робіт із землеустрою

І. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під 
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.

Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи а – не-
житлова будівля комбінату побутового обслуговування загальною пло-
щею 93,0 м2 за адресою: 87050, Донецька обл., Володарський р-н, с. Тополине, 
вул. Шкільна, 13, що обліковується на балансі СТОВ «Первомайська птахофа-
брика».

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташована нежитлова бу-
дівля комбінату побутового обслуговування загальною площею 93,0 м2. 

розмір земельної ділянки: –.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 11.03.2010 

№ 324, зі змінами, наказ РВ ФДМУ по Донецькій області від 02.07.2016 № 00595, 
вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2 ст. 377 Цивільного кодек-
су України.

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із 
землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастро-
вого номера земельній ділянці.

ІІ. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле-
устрою щодо відведення земельної ділянки з метою продажу об’єкта приватизації 
разом із земельною ділянкою (погодження меж земельної ділянки з суміжними 
землекористувачами; визначення та закріплення меж земельної ділянки в нату-
рі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з 
реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі та присвоєння 
кадастрового номера; погодження та затвердження документації із землеустрою у 
встановленому порядку, одержання позитивного висновку державної експертизи 
документації із землеустрою, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних 
для продажу земельної ділянки).

Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва – котель-
ня за адресою: 87050, Донецька обл., Володарський район, с. Тополине, вул. Шкіль-
на, 26а, що обліковується на балансі СТОВ «Первомайська птахофабрика».

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт неза-
вершеного будівництва – котельня. розмір земельної ділянки визначається у 
ході робіт із землеустрою.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: Закон України «Про особливості 
приватизації об’єктів незавершеного будівництва», накази ФДМУ від 10.02.2007 
№247 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що під-
лягають приватизації, та виключення з переліку», від 29.11.2013 № 3936 «Про вне-
сення змін у додаток № 1 до наказу Фонду державного майна України від 10.02.2007 
№ 247…», наказ РВ ФДМУ по Донецькій області від 11.07.2016 № 00621 «Про прий-
няття рішення про приватизацію об’єкта державної власності групи Д».

щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ 
від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 
за № 400/2840 (зі змінами).

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

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 30.09.2016 № 1820)

вінницька область
Медпункт з обладнанням разом із земельною ділянкою (реєстровий номер 

5460924.2.ААББВЛ603) за адресою: 22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Свято-
Троїцька, 48, що перебуває на балансі ПрАТ «Немирівське АТП-10547» (код  
за ЄДРПОУ 05460924) (без збереження профілю діяльності).

Перелік 
об’єктів державної власності групи ж, що підлягають  

приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 30.09.2016 № 1821)

донецька область
Пансіонат «Мебельщик» за адресою: Донецька обл., Мангушський р-н, 

смт Ялта, вул. Нахімова, 45а, що перебуває на балансі ТОВ «АРП» (код за ЄДРПОУ 
32397798) (збереження профілю діяльності).

Адреса об’єкта приватизації: Одеська обл., Комінтернівський р-н, 21-й км 
Старокиївського шосе, 55д.

Код об’єкта за ЄДРПОУ 21014029.
Вид діяльності об’єкта: розробка сучасних ресурсо- та енергозберігаючих 

технологій охолодження, заморожування, зберігання, сублімаційного сушіння та 
транспортування морепродуктів та сільськогосподарської продукції.

Відомості про об’єкт приватизації: підприємство розташовано в Комінтер-
нівському районі (на території Фонтанської сільської ради), на відстані 2 км від 
м. Одеса.

До складу ЄМК входять будівлі та споруди загальною площею 24,5 тис. м2, 
у т. ч.:

будівлі: корпусу № 1 (літ. А, А1) загальною площею 15 943,0 м2, до якого вхо-
дять дві адміністративної будівлі, гальванічний цех, конденсаторна дільниця, три 
дільниці механообробки, енергодільниця, підсобні приміщення; корпусу № 2 (літ. 
В, В1) з підсобними приміщеннями загальною площею 1 188,1 м2; корпусу № 1а 
(літ. Ж) з підсобним приміщенням загальною площею 90,4 м2; корпусу № 3 (літ. З) 
з підсобними приміщеннями загальною площею 390,5 м2;

споруди: модуль «Кисловодський» (літ. Г) площею 482,3 м2, модуль «Сверд-
ловський» (літ. Д) площею 925,1 м2, модуль «Серпуховський» (літ. Е) площею 
1 442,0 м2, модуль «Севастопольський» (літ. И) площею 339,3 м2; склади (літ. К, Н, 
О) загальною площею 263,3 м2, блоки та споруди для води;

машини, обладнання, інвентар – 36 одиниць.
Майно підприємства розташовано на земельної ділянці 4,6 га, підприємство 

забезпечено під’їзними автошляхами, системами водопостачання та водовідве-
дення, енергозабезпеченням, територія огороджена. Технологічне обладнання 
демонтоване і на підприємстві відсутнє.

Усі будівлі і споруди 1991 року введення в експлуатацію, які підлягають капі-
тальному ремонту.

Відомості про земельну ділянку: площа – 4,6 га. Кадастровий номер 
5122786400:01:001:2882. Категорія земель: землі промисловості. Цільове при-
значення: для експлуатації та обслуговування об’єктів нерухомого майна підпри-
ємства. Обмеження та обтяження на земельну ділянку відсутні.

Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює вироб-
ничу діяльність з 2006 року. Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє 
природне середовище підприємство не здійснює.

Статутний капітал становить 1500,0 тис. грн.
Заборгованість станом на 30.09.2016: дебіторська – 0,7 тис. грн, кредитор-

ська – 5 666,8 тис. грн, у т. ч. прострочена заборгованість із заробітної плати – 847,7 
тис. грн, зі страхування – 1 566,7 тис. грн, перед бюджетом – 2 348,3 тис. грн, інші 
забов’язання – 904,1 тис. грн, збитки за 9 місяців 2016 року – 463,0 тис. грн.

Чисельність працюючих: 5 осіб, у т. ч.: директор, головний бухгалтер, головний 
інженер, обслуговуючий персонал – 2, кількість робочих місць – 5.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 24 891 273,00 грн, ПДВ – 4 978 254,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з Пдв – 29 869 527,60 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець стає правонаступником всіх прав та обов’язків (у тому числі кре-

диторської та дебіторської заборгованості) ДП НДКТІХТТ «Агрохолод», яке при-
ватизується.

2. Ураховуючи відсутність матеріально-технічної бази та трудових ресурсів  
збереження профілю роботи ДП НДКТІХТТ «Агрохолод» не передбачається. Поку-
пець самостійно вирішує подальшу спеціалізацію використання об’єкта.

3. Покупець зобов’язаний забезпечити:
3.1. Протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення до-

говору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації.
3.2. Збереження існуючих та створення протягом року нових робочих місць у 

кількості 10 одиниць.
3.3. Дотримання санітарних, екологічних та протипожежних норм експлуатації 

об’єкта в порядку, визначеному чинним законодавством України.
3.4. Здійснити необхідні заходи щодо вилучення ДП НДКТІХТТ «Агрохолод» з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та 
анулювати печатки і штампи державного підприємства в установленому законо-
давством порядку протягом 6 місяців.

3.5. Здійснити передачу документів ДП НДКТІХТТ «Агрохолод», які підлягають 
постійному зберіганню, до державного архіву м. Одеси протягом 6 місяців.

3.6. Забезпечити протягом 30 календарних днів після підписання акта 
приймання-передачі погашення кредиторської заборгованості станом на 

30.09.2016 у сумі 5 666,8 тис. грн, у т. ч.: із заробітної плати – 847,7 тис. грн., 
до бюд жету – 2 348,3 тис. грн, пенсійного та позабюджетних фондів – 1 566,7 тис. 
грн, інші поточні зобов’язання – 904,1тис. грн та погашення кредиторської за-
боргованості, яка буде визначена за період з 30.09.2016 по дату підписання акта 
приймання-передачі.

4. Після придбання об’єкта приватизації не відчужувати його протягом 3 ро-
ків з моменту підписання акта передавання державного майна без погодження з 
регіональним відділенням .

5. Протягом року оформити право користування земельною ділянкою згідно 
з чинним законодавством.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та платежі за придбаний об’єкт 
приватизації вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по Одеській облас-
ті, р/р № 37184004004570 в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 
828011, код 20984091.

Грошові кошти у розмірі 2 986 952,76 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р 
№ 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, Банк ДКСУ м. Київ.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 31 жовтня 2016 року 
до 17.00.

аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено 
Публічним акціонерним товариством державна акціонерна компанія «на-
ціональна мережа аукціонних центрів» 4 листопада 2016 року, час початку 
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення 
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.

Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно 
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації 
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ 
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 
2015 року за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що 
є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Публічного акціонер-
ного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних 
центрів» на електрону адресу: http:// nmac.net.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Публічного акціонерного товариства Державна 
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» 65039, м. Одеса, 
вул. Транспортна, буд. 7, кв. 82/83 оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох 
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до 
заяви, а також докази надсилання цих документів.

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

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

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

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області 
за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11-й поверх, каб. 1109 або за 
телефонами: 731-50-36, 728-72-62.

рівненська область
інформація 

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

Назва об’єкта: будівля магазину загальною площею 305,6 м2 (разом із зе-
мельною ділянкою).

Місцезнаходження об’єкта: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинів-
ська, 71.

Балансоутримувач: ПАТ «Дубенський гумово-технічний завод», 35600, Рівнен-
ська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 71. Код за ЄДРПОУ 02971506.

Відомості про об’єкт приватизації: нежитлова одноповерхова будівля мага-
зину, розташована в периферійній зоні міста. Будівля магазину збудована у 1992 

році. В будівлі магазину є підвал та допоміжне приміщення. Будівля тривалий час 
не експлуатується та не проводились поточні ремонти. Інженерно-технічні мере-
жі в будівлі відсутні. Подальше використання об’єкта можливе після проведення 
будівельно-ремонтних робіт.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ: будівля магазину – 344 820,00 грн, земельна 
ділянка площею 0,0650 га – 64 079,00 грн; ПДВ – 81 779,80 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв– 490 678,80 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем 

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

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

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

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

Грошові кошти в розмірі 49 067,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805, Державної казна-
чейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13989432, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Рівненській області.

Кінцевий термін приймання заяв – 31 жовтня 2016 року включно до 17.15.
аукціон в електронній формі буде проведено 4 листопада 2016 року. 

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

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

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

Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є до-
датками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної 
біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати 
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української 
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.

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

в інформації про повторний продаж на аукціоні в електронній формі 
об’єкта державної власності – приміщення колишньої бібліотеки загальною 
площею 27,3 м2, що перебуває на балансі ПСП «Шпанівське», за адресою: Рів-
ненська обл., Рівненський р-н, с. Великий Олексин, вул. Шевченка, 16г, опу-
блікованій в газеті «Відомості приватизації» № 75 (991) від 19.09.2016 на стор. 
2, кінцевий термін прийняття заяв слід читати: «17 жовтня 2016 року», дату 
проведення аукціону слід читати: «21 жовтня 2016 року».
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Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із 
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, витяг з 
Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній 
ділянці, позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою, 
інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

ІІІ. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле-
устрою щодо відведення земельної ділянки з метою продажу об’єкта приватизації 
разом із земельною ділянкою (погодження меж земельної ділянки з суміжними 
землекористувачами; визначення та закріплення меж земельної ділянки в нату-
рі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з 
реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі та присвоєння 
кадастрового номера; погодження та затвердження документації із землеустрою у 
встановленому порядку, одержання позитивного висновку державної експертизи 
документації із землеустрою, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних 
для продажу земельної ділянки).

Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва – прибу-
дований магазин до 75-квартирного житлового будинку за адресою: 85772, 
Донецька обл., Волноваський р-н, смт Донське, вул. Кошового, 3б. Балансоутри-
мувач: відсутній.

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт неза-
вершеного будівництва – прибудований магазин до 75-квартирного житлового бу-
динку – одноповерховий, цегляний загальною площею 381,6 м2. Розмір земельної 
ділянки буде визначатись при проведенні робіт із землеустрою.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: Закон України «Про особливос-
ті приватизації об’єктів незавершеного будівництва», наказ ФДМУ від 02.06.2006 

№ 859 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що під-
лягають приватизації, та виключення з переліку», наказ РВ ФДМУ по Донецькій 
області від 28.09.2016 № 00799 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта 
державної власності групи Д».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт 
із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, ви-
тяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера 
земельній ділянці, позитивний висновок державної експертизи документації 
із землеустрою, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земель-
ної ділянки.

Умови конкурсу:
Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Донецькій області 

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

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (від-
повідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із 
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420, зі змінами); 
копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі 
фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби 
і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи); копії установ-

чих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного 
коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що 
підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним за-
конодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація пре-
тендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання 
робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено: вид документації із землеустрою, 
яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати за-
мовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за резуль-
татами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до 
додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, 
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420, зі змінами) – для фізичних 
осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців ро-
біт із землеустрою.

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

конкурс відбудеться 08.11.2016 о 10.00 в рв фдму по донецькій облас-
ті за адресою: 61057, м. Харків, майдан театральний, 1 (4-й поверх, відділ 
приватизації та постприватизаційного контролю).

Конкурсна документація на участь у конкурсі подається до відділу інформа-
ційного та організаційно-документального забезпечення регіонального відділен-
ня (61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, 3-й поверх) не пізніше ніж за п’ять 
робочих днів до оголошеної дати проведення конкурсу – до 31.10.2016 (включно). 
Телефон для довідок (057) 700-03-14 (відділ приватизації та постприватизацій-
ного контролю).

фДму повіДомляє

Додаток 1 
до наказу ФДМУ 

від 05.10.2016 № 1832

Перелік 
об’єктів груп в, г, які підлягають підготовці до продажу в 2016 році 
управлінням реформування власності департаменту приватизації  

фонду державного майна україни

Група В
вінницька область

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
33323245 Державне підприємство «Вінницький завод «Кристал»

дніпропетровська область
Фонд державного майна України

00130850 Державне підприємство «Криворізька теплоцентраль»
донецька область

Фонд державного майна України
05766362 Костянтинівський державний хімічний завод 

 житомирська область
Фонд державного майна України

00487155 Державне підприємство «Україна»
Запорізька область

Фонд державного майна України
39583662 Державне підприємство «Тепличний комбінат»

луганська область
Фонд державного майна України

00131050 Державне підприємство «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль»
одеська область

Міністерство аграрної політики та продовольства України
13908422 Державне багатопрофільне підприємство «Урожай»

Міністерство інфраструктури України
31091889 Державне підприємство водних шляхів «Устьдунайводшлях»

Харківська область
Фонд державного майна України

24339861 Лиманське державне виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00953042 Державне підприємство «Новопокровський комбінат хлібопродуктів»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

32444638 Державне підприємство «Завод «Радіореле»
Хмельницька область

Фонд державного майна України
Цілісний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Славутський 
комбінат «Будфарфор»

Черкаська область
 Фонд державного майна України

00205104 Державне підприємство «Черкаський державний завод хімічних реактивів»
м. київ

  Фонд державного майна України
33348385 Державне підприємство «Київпассервіс»

Кабінет Міністрів України
20077743 Державне підприємство «Укрекоресурси»
30401456 Державне публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна

компанія «Украгролізинг»
Міністерство аграрної політики та продовольства України

37243279 ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»
37404165 Державне підприємство «Конярство України»
37471692 Державне підприємство «Укрліктрави»
38926880 ПАТ «Аграрний фонд»

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
25639720 ПАТ Державна акціонерна компанія «Українські поліметали»

Група Г
дніпропетровська область

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
32495626 Державне підприємство «Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електро-

возобудування»
Харківська область

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
00213121 Державне підприємство «Завод «Електроважмаш»
31632138 Державне підприємство «Український науково-технічний центр металургійної промис-

ловості «Енергосталь»
м. київ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
14312789 Державне науково-виробниче підприємство «Електронмаш»
36716128 Державне підприємство «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»

Додаток 2 
до наказу ФДМУ 

від 05.10.2016 № 1832

Перелік 
об’єктів груп в, г, які підлягають підготовці до продажу в 2016 році 

регіональними відділеннями фонду державного майна україни

Група В
регіональне відділення по вінницькій області

Міністерство аграрної політики та продовольства України
00692239 Державне підприємство «Тульчинське виробниче підприємство по племінній справі в 

тваринництві»
регіональне відділення по волинській області

Міністерство аграрної політики та продовольства України
00692386 Державне підприємство «Волинське обласне сільськогосподарське виробниче підпри-

ємство по племінній справі у тваринництві»
05281529 Державне підприємство «Волинська станція луківництва»

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
00176259 Відокремлений підрозділ «Шахта «Бужанська» державного підприємства «Волиньву-

гілля»
регіональне відділення по дніпропетровській області

00693322 Державне підприємство державний шовкорадгосп «Криворізький»
03048837 Державне підприємство «Криворізьке «Райагропроменерго»
32062157 Державне сільськогосподарське підприємство «Кільчень»

Міністерство аграрної політики та продовольства України
00693227 Державне підприємство «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві»
00693233 Державне підприємство «Апостолівське підприємство по племінній справі у тварин-

ництві»
00693316 Державне підприємство шовкорадгосп «Апостолівський»

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
24433063 Державне підприємство з переробки брухту та відходів із вмістом дорогоцінних мета-

лів «Дніпро-ВДМ»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Трансмаш»

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
05421628 ПАТ «Павлоградське налагоджувальне управління»

регіональне відділення по донецькій області
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

31599557 Державне підприємство «Вугільна компанія «Краснолиманська»
33504964 Відокремлений підрозділ «Шахта «Стаханова» державного підприємства «Красноар-

мійськвугілля»
33621568 Відокремлений підрозділ «Шахта «Курахівська» державного підприємства «Селидіввугілля»
33621573 Відокремлений підрозділ «Шахта «Україна» державного підприємства «Селидіввугілля»

33621589 Відокремлений підрозділ «Шахта 1-3 «Новогродівська» державного підприємства 
«Селидіввугілля»

33621594 Відокремлений підрозділ «Шахта «Росія» державного підприємства «Селидіввугілля»
33839076 Відокремлений підрозділ «Шахта «Центральна» державного підприємства «Красноар-

мійськвугілля»
33839081 Відокремлений підрозділ «Шахта «Димитрова» державного підприємства «Красноар-

мійськвугілля»
34032208 Державне підприємство «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1»
39528169 Державне підприємство «Шахта «Південнодонбаська № 3 ім. М.С. Сургая»

Єдиний майновий комплекс залізничного транспорту «Димитроввугіллявантажтранс»
Державне агентство рибного господарства України

  38674017 Державне підприємство «Рибогосподарський експедиційний центр»
регіональне відділення по житомирській області

Міністерство аграрної політики та продовольства України
00724809 Державне підприємство «Грозинське»

регіональне відділення по Закарпатській області
02185156 Державне підприємство «Державне сільськогосподарське підприємство птахофабрика 

«Берегівська»
регіональне відділення по Запорізькій області

Міністерство аграрної політики та продовольства України
36418685 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке»

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
32343302 Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню промислових підприємств»

регіональне відділення по івано-франківській області
Державне агентство рибного господарства України
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Рибне господарство «Галицький»

регіональне відділення по київській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

14277337 Державне підприємство «Українська виробничо-наукова лабораторія «Імуногенетики»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

05468498 Державний український науково-дослідний інститут фарфоро-фаянсової промисловості
02568087 Державне підприємство «Київський обласний науково-виробничий центр стандартиза-

ції, метрології та сертифікації»
Державне агентство рибного господарства України

19419078 Державне підприємство «Центр Аквакультури»
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Укрветпромпостач»
регіональне відділення по кіровоградській області

0700192 Державне підприємство «Олександрійський шовкорадгосп» 
регіональне відділення по луганській області

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
26402753 Відокремлений підрозділ «Шахта «Золоте» державного підприємства «Первомайськ-

вугілля»
26402894 Відокремлений підрозділ «Шахта «Гірська» державного підприємства «Первомайськ-

вугілля»
26402983 Відокремлений підрозділ «Шахта «Карбоніт» державного підприємства «Первомайськ-

вугілля»
26403416 Відокремлений підрозділ «Шахта «Тошківська» державного підприємства 

«Первомайськ вугілля»
32359108 ПАТ «Лисичанськвугілля»

регіональне відділення по львівській області
32940082 Державне підприємство «Новороздільське державне гірничо-хімічне підприємство 

«Сірка»
Міністерство аграрної політики та продовольства України

31803446 Державне підприємство «Ліктрави»
38831368 Державне підприємство «Солевиварювальний Дрогобицький завод»

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
34509969 Державне підприємство «Екотрансенерго»

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
00178175 ПАТ «Шахта «Надія»
26307799 Відокремлений підрозділ «Шахта «Великомостівська» державного підприємства 

«Львіввугілля»
26307813 Відокремлений підрозділ «Шахта «Червоноградська» державного підприємства 

«Львіввугілля»
26359901 Відокремлений підрозділ «Шахта «Межирічанська» державного підприємства «Львів-

вугілля»
регіональне відділення по миколаївській області

32778065 Державне підприємство «Володимирське»
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00413995 Державне підприємство «Радгосп «Виноградна долина»
00854995 Державне підприємство «Племрепродуктор «Степове»

Державне агентство рибного господарства України
33854335 Державне підприємство «Миколаївське морське агентство»

регіональне відділення по одеській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

04778469 Державне підприємство «Одеська служба з активних впливів на гідрометеорологічні 
процеси»

22479598 Державна наукова установа «Південний науково-технічний центр по апробації і впро-
вадженню нової техніки та технології»

Міністерство інфраструктури України
01125614 Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське пароплавство»

Державне агентство рибного господарства України
33171824 Державне підприємство «Регіональний дослідно-експериментальний комплекс»
36984191 Державне підприємство «Експериментальний кефалевий риборозплідник»
36984207 Державне підприємство «Дністровський риборозплідник»

регіональне відділення по Полтавській області
00845921 Державне підприємство «Чутове»
30063363 Державне підприємство «Аграрно-промислова фірма «Полтавасадвинмаркет»

Міністерство аграрної політики та продовольства України
00703196 Державне підприємство-державний шовкорадгосп «Чутівський»
21049938 Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та 

молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром»
24567102 Полтавський державний навчально-курсовий комбінат агропромислового комплексу
39802083 Державне підприємство «Лубенське агроторгове підприємство»

регіональне відділення по рівненській області
Орендні підприємства і організації орендарів, створені на базі державних підприємств

21082717 Орендне підприємство санаторій «Червона калина»
Міністерство аграрної політики та продовольства України

35505132 Державне підприємство «Мирогощанський державний іподром»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

02568294 Державне підприємство «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, 
метрології та сертифікації»

регіональне відділення по сумській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00710180 Державне підприємство «Сумський державний селекційний центр»
00729646 Державне насінницьке сільськогосподарське підприємство «Вирівське»

Державне агентство рибного господарства України
              Структурний підрозділ єдиного майнового комплексу «Сумського обласного держав-

ного виробничого сільськогосподарського рибоводного підприємства»
         Структурний підрозділ єдиного майнового комплексу «Лебединська рибоводно-

меліоративна станція»
регіональне відділення по Харківській області

Міністерство аграрної політики та продовольства України
00387298 Державне підприємство «Богодухівський сільськогосподарський учбово-курсовий 

комбінат»
00482714 Державне підприємство «Скрипаївське навчально-дослідне лісове господарство Хар-

ківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва»

Продовження додатка 2 Продовження додатка 2

00487522 Державне підприємство «Навчально-дослідне господарство «Докучаєвське» Харків-
ського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

00852909 Державне підприємство «Іскра»
05453692 Державне підприємство шовкогосподарство «Сахновщинське»
08183514 Державне підприємство «Світанок»
22994509 Державне підприємство «Благодатне»
38494092 Державне підприємство «Харківське промислово-торговельне підприємство»

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
00212630 Державне підприємство «Український державний інститут по проектуванню заводів 

важкого машинобудування»
14311070 Державне підприємство «Харківський науково-дослідний інститут технології машино-

будування»
Державне агентство рибного господарства України

14110643 Червонооскільське державне виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підпри-
ємство»
регіональне відділення по Херсонській області

14141394 Державне підприємство «Державне науково-виробниче підприємство «Винконсерв-
проект»

регіональне відділення по Черкаській області
Державне агентство рибного господарства України

37853178 Державне підприємство «АКВАРЕСУРСИ»
регіональне відділення по Чернігівській області

35583857 Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Трест»
м. київ

Державне агентство автомобільних доріг України
05422987 Державне підприємство дорожнього зв’язку, інформаційного забезпечення та авто-

матики «Укрдорзв’язок»
Державне агентство рибного господарства України

00468177 Державне підприємство «Український державний інститут по проектуванню підпри-
ємств рибного господарства і промисловості «Укррибпроект»

00472609 Державне підприємство «Науковий селекційно-генетичний центр рибництва»
25139756 Державне підприємство «Сервіс»
36819644 Державне підприємство «Селекційно-генетичний центр по рибництву «Поділля»

Додаток 3 
до наказу ФДМУ 

від 05.10.2016 № 1832

Перелік 
об’єктів груп в, г, які підлягають підготовці до продажу  

в 2016 році управлінням реформування власності департаменту 
приватизації фонду державного майна україни після  

їх виключення із Закону україни «Про перелік об’єктів права  
державної власності, що не підлягають приватизації»

Група В

львівська область
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

05785017 Державне підприємство «Львівський державний ювелірний завод»
одеська область

Міністерство інфраструктури України
01125637 Державне Чорноморське-Азовське виробничо-експлуатаційне управління морських 

шляхів
01125821 ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство»

м. київ
Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»

33298371 Державне публічне акціонерне товариство «Будівельна компанія «Укрбуд» 

Група Г
дніпропетровська область

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
00188311 Державне підприємство «Український інститут по проектуванню металургійних заводів»
04687867 Державне підприємство «Український державний науково-дослідний і проектний інсти-

тут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу»
04689369 Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню підприємств гірничо-

рудної промисловості «Кривбаспроект»
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

30168850 Державне підприємство «Смоли»
донецька область

Міністерство аграрної політики та продовольства України
00379790 Державне підприємство «Артемсіль»

Міністерство інфраструктури України
01125755 Державне підприємство «Маріупольський морський торговельний порт» 

Запорізька область
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

00190414 Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, 
сплавів та феросплавів»

00201081 Державне підприємство «Державний науково-дослідний та проектний інститут титану»
Міністерство інфраструктури України

01125761 Державне підприємство «Бердянський морський торговельний порт»
київська область

Міністерство аграрної політики та продовольства України
37199618 Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
00186192 Державне підприємство «Завод порошкової металургії»

миколаївська область
Міністерство інфраструктури України

01125608 Державне підприємство «Миколаївський морський торговельний порт»
19290012 Державне підприємство «Спеціалізований морський порт «Октябрьск»

одеська область
Міністерство інфраструктури України

01125206 Державне підприємство «Усть-Дунайський морський торговельний порт»
01125666 Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт»
01125672 Державне підприємство «Іллічівський морський торговельний порт»

01125689 Державне підприємство «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
01125809 Державне підприємство «Ренійський морський торговельний порт»
01125815 Державне підприємство «Ізмаїльський морський торговельний порт»
04704790 Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний»

Полтавська область
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

00388168 Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут вагонобудування»
Харківська область

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
00188334 Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню підприємств коксохі-

мічної промисловості»
00190443 Державне підприємство «Український державний науково-дослідний вуглехімічний 

інститут (Ухін)» 
14307759 Державне підприємство «Південний державний проектно-конструкторський та 

науково-дослідний інститут авіаційної промисловості»
                       Херсонська область

Міністерство інфраструктури України
01125695 Державне підприємство «Херсонський морський торговельний порт»
01125703 Державне підприємство «Скадовський морський торговельний порт»

м. київ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

16287311 Державне підприємство «Київський державний науково-дослідний інститут 
текстильно-галантерейної промисловості»
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Додаток 4 
до наказу ФДМУ 

від 05.10.2016 № 1832

Перелік 
об’єктів груп в, г, які підлягають підготовці до продажу в 2016 році 

регіональними відділеннями фонду державного майна україни  
після їх виключення із Закону україни «Про перелік об’єктів права 

державної власності, що не підлягають приватизації»

Група В

регіональне відділення по вінницькій області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00371943 Державне підприємство «Мурафський кар’єр»
   регіональне відділення по волинській області

Міністерство аграрної політики та продовольства України
00953065 Державне підприємство «Луцький комбінат хлібопродуктів»

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
00426302 Державне підприємство «Волиньторф»

регіональне відділення по дніпропетровській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00693138 Державне підприємство «Дніпропетровське обласне підприємство по племінній справі у 
тваринництві «Облплемпідприємство»

00694037 Покровська міжрайонна радгосп-фабрика
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

04819211 Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний та проектно-конструкторський ін-
ститут гірничорудного машинобудування з дослідним заводом» 

регіональне відділення по донецькій області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00334764 Український науково-дослідний інститут соляної промисловості
Міністерство інфраструктури України

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Азовський судноремонтний завод»
регіональне відділення по житомирській області

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
02968154 Державне підприємство «Житомирторф»
02968160 Державне підприємство Коростишівський завод «Реммашторф»

регіональне відділення по Закарпатській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00413819 Державне підприємство «Агропромислова фірма «Леанка»
регіональне відділення по Запорізькій області

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
00240106 Державне підприємство «Мелітопольський завод «Гідромаш»

регіональне відділення по івано-франківській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

05513715 Державне підприємство «Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів»
регіональне відділення по київській області

Міністерство аграрної політики та продовольства України
04685696 Державне підприємство «Український інститут сільськогосподарських аерофотогеоде-

зичних вишукувань»
00699862 Державне підприємство – шовкорадгосп «Баришівський»
00699900 Державне підприємство «Київська обласна коконосушарка»
00699945 Державне сільськогосподарське підприємство «Головний селекційний центр України»

Міністерство інфраструктури України
21536845 Українське державне підприємство по обслуговуванню іноземних та вітчизняних авто-

транспортних засобів «Укрінтеравтосевіс»

регіональне відділення по кіровоградській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00700269 Державний шовкорадгосп «Знам’янський»
            регіональне відділення по луганській області
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

04687873  Державне підприємство «Науково-дослідний і проектний інститут хімічних технологій 
Хімтехнологія»

регіональне відділення по львівській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

05393524 Державне підприємство «Науково-дослідний центр рідких мінеральних добрив»
19168765 Державне підприємство «Проектно-конструкторський технологічний інститут «Львівхар-

чопроект»
регіональне відділення по одеській області

Міністерство аграрної політики та продовольства України
00702897 Державне підприємство «Одеське обласне підприємство по племінній справі у тварин-

ництві»
Міністерство інфраструктури України

01126996 Державне підприємство «Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут мор-
ського флоту України з дослідним виробництвом»

регіональне відділення по Полтавській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00703121 Державне підприємство шовкорадгосп «Гоголівський»
00703184 Державне підприємство шовкорадгосп «Хорольський»
00703279 Державний Миргородський гренажний завод
00703397 Кременчуцька міжрайонна коконосушарня «Міжрайшовк»
00952166 Державне підприємство «Полтавський комбінат хлібопродуктів»

регіональне відділення по рівненській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00955791 Державне підприємство «Радивилівський комбінат хлібопродуктів»
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

02968193 Державне підприємство «Рівнеторф»
регіональне відділення по сумській області

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
02968208 Державне підприємство «Сумиторф»

регіональне відділення по тернопільській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00914993 Державне підприємство «Монастириське»
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

02968875 Державне підприємство «Поділляторф»
регіональне відділення по Харківській області

Міністерство аграрної політики та продовольства України
00725128 Державне підприємство «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по 

племінній справі у тваринництві»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

00209740 Державна установа «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії»
05405575 Державне підприємство «Харківський електромеханічний завод»

регіональне відділення по Херсонській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00383596 Державне підприємство Генічеський солезавод
00383604 Державне підприємство «Геройське дослідно-промислове підприємство»

регіональне відділення по Хмельницькій області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00373735 Державне підприємство «Закупнянський кар’єр»
00373741 Державне підприємство «Нігинський кар’єр»
00952485 Державне підприємство «Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів»

регіональне відділення по Чернівецькій області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00957152 Державне підприємство «Неполоковецький комбінат хлібопродуктів»
регіональне відділення по Чернігівський області

Міністерство аграрної політики та продовольства України
00952634 Державне підприємство «Ніжинський комбінат хлібопродуктів»

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
02968220 Державне підприємство «Чернігівторф»

м. київ
Міністерство аграрної політики та продовольства України

31201500 Державна науково-технічна установа Український проектно-вишукувальний інститут цук-
рової промисловості «Укрцукропроект»

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
05796251 Державна науково-виробнича корпорація «Київський інститут автоматики»

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
02968177 Державне підприємство «Київторф»

Державна служба геології та надр України
01432761 Державне геофізичне підприємство «Укргеофізика»

інформація 
про затвердження плану приватизації єдиного майнового  

комплексу державного підприємства «україна» 
(код за ЄДРПОУ 00487155; адреса: 12301, смт Черняхів,  

вул. Мельнична, 6, Черняхівський р-н, Житомирська область)
Наказом Фонду державного майна України від 27.09.2016 № 1788 «Про 

затвердження плану приватизації єдиного майнового комплексу державного 
підприємства «Україна» затверджено план приватизації єдиного майнового 
комплексу державного підприємства «Україна».

Приватизація підприємства здійснюється шляхом перетворення на колек-
тивне сільськогосподарське підприємство.

Показники підприємства станом на останню звітну дату 30.06.2016:
залишкова вартість основних фондів – 5 635,0 тис. грн; балансовий при-

буток (збиток) – 108,0 тис. грн; дебіторська заборгованість – 5,0 тис. грн; 
кредиторська заборгованість – 3 274,0 тис. грн; обсяг виробленої продукції 
(наданих послуг) – 378,0 тис. грн.

Код за ЄДРПОУ 00487155.
Чисельність працюючих – 64 особи.
Розмір земельної ділянки – 4913,6 га.
Основні види діяльності підприємства за даними статуту:
01.50 змішане сільське господарство; 01.24 вирощування зерняткових і 

кісточкових фруктів; 01.41 розведення великої рогатої худоби молочних порід; 
10.13 виробництво м’ясних продуктів; 47.11 роздрібна торгівля в неспеціалізо-
ваних магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими 
виробами; 49.41 вантажний автомобільний транспорт.

Вартість єдиного майнового комплексу підприємства (розмір пайового 
фонду колективного сільськогосподарського підприємства, що створюється 
на базі майна державного підприємства) – 40 858,80 тис. грн.

аПарат фдму
інформація фдму 

про оголошення конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності

� 1. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка площею 0,2649 га, розташо-
вана за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 4а (державний акт на право постійного 
користування земельною ділянкою від 20.02.2012 серія ЯЯ № 389720, кадастро-
вий номер 8000000000:85:389:0007).

Балансоутримувач об’єкта оцінки: Департамент господарського забезпечен-
ня Служби безпеки України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, вул. Бо-
ричів Тік, 4а, тел./факс: (044) 271-73-61.

Мета проведення оцінки: проведення процедури організації будівництва жит-
ла для військовослужбовців та членів їх сімей. Телефон замовника конкурсу: (044) 
285-12-74. Телефакс замовника конкурсу: (044) 286-79-85. Електронна адреса 
замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необорот-
ні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: –. 
Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн: –.

Кількість земельних ділянок: 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2649 га. 
Місце розташування земельної ділянки: м. Київ, вул. Боричів Тік, 4а. Цільове при-
значення земельної ділянки: будівництво житлового будинку. Правовий режим 
земельної ділянки: постійне користування (державний акт на право постійного 
користування земельною ділянкою від 20.02.2012 серія ЯЯ № 389720, кадастровий 
номер 8000000000:85:389:0007). Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 
станом на 08.07.2015, тис. грн: 7 273, 578.

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

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

Замовник та платник послуг з оцінки – Служба безпеки України.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до 

Положення застосовується ФДМУ, якщо вартість надання послуг з незалежної 
оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяль ності 
у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфіка-
ційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж 
професійної діяльності: не менше 5 років (для проведення експертної грошової 
оцінки земельних ділянок).

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

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: земельна ділянка на праві власності 
як окремий об’єкт оцінки або у складі об’єкта оцінки. Очікувана ціна надання по-
слуг з оцінки – 10 000,00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом по-
штового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпо-
середньо до поштової скриньки для кореспонденції ФДМУ (вул. Кутузова, 18/9, 
фойє) до 18.00 19 жовтня 2016 р.

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого пода-
но заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає 
заяву. Телефон для довідок (044) 200-36-36.

конкурс відбудеться в приміщенні фдму (01133, м. київ, вул. кутузо-
ва, 18/9, кімн. 303) 25 жовтня 2016 р. о 14.00.

житомирська область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� Об’єкт оцінки № 1: об’єкт державної власності групи д – незавершене 

будівництво житлового будинку поз. 479 разом із земельною ділянкою. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Хомутець, 
вул. Садова, 7. Балансоутримувач: відсутній (об’єкт повернутий у державну влас-
ність). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою 
продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою на аукціоні.

Кількість об’єктів – 1 од.: житловий будинок (літ. А-1), загальна площа – 78,9 м2, 
ступінь будівельної готовності – 25 %. Витрати на будівництво: дані відсутні. Розмір 
земельної ділянки: 0,2500 га (кадастровий номер 1820987001:01:002:1266). Місце 
розташування земельної ділянки: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Хому-
тець, вул. Садова, 7. Цільове призначення земельних ділянок: 02.01 – землі для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). Правовий режим земельної ділянки – державна власність. 
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок – відсутня.

Дата оцінки: 30.09.2016. Замовник оцінки: РВ ФДМУ по Житомирській області; 
платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Житомирській області.

� Об’єкт оцінки № 2: об’єкт державної власності групи д – незавершене 
будівництво житлового будинку поз. 480 разом із земельною ділянкою. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Хомутець, 
вул. Садова, 9. Балансоутримувач: відсутній (об’єкт повернутий у державну влас-
ність). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою 
продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою на аукціоні.

Кількість об’єктів – 1 од.: житловий будинок (літ. А-1), загальна площа – 78,9 м2, 
ступінь будівельної готовності – 25 %. Витрати на будівництво: дані відсутні. Розмір 
земельної ділянки: 0,2500 га (кадастровий номер 1820987001:01:002:1264). Місце 
розташування земельної ділянки: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Хому-
тець, вул. Садова, 7. Цільове призначення земельних ділянок: 02.01 – землі для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). Правовий режим земельної ділянки – державна власність. 
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок – відсутня.

Дата оцінки: 30.09.2016. Замовник оцінки: РВ ФДМУ по Житомирській області; 
платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Житомирській області.

� Об’єкт оцінки № 3: об’єкт державної власності групи а – нежитлові при-
міщення площею 19,8 м2 колишньої котельні, що орендується ФОП Мургою О. 
М. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Малин, вул. Українських 
повстанців, 40. Балансоутримувач: ДП «Пересувна механізована колона – 158» 
ВАТ «Житомирводбуд» (Житомирська обл., м. Малин, вул. Українських повстанців, 
40). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою 
приватизації шляхом викупу з компенсацією орендарю вартості виконаних ним 
невід’ємних поліпшень.

Кількість об’єктів: 1 об’єкт площею 19,8 м2.
Дата оцінки: 30.09.2016. Замовник оцінки: РВ ФДМУ по Житомирській області; 

платник робіт з оцінки: ФОП Мурга О. М.
� Об’єкт оцінки № 4: об’єкт державної власності групи а – нежитлове 

приміщення площею 75,1 м2 колишньої котельні, що орендується ФОП Ма-
цапурою С. А. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Малин, 
вул. Українських повстанців, 40. Балансоутримувач: ДП «Пересувна механізована 
колона – 158» ВАТ «Житомирводбуд» (Житомирська обл., м. Малин, вул. Україн-
ських повстанців, 40). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості з метою приватизації шляхом викупу з компенсацією орендарю вартості 
виконаних ним невід’ємних поліпшень.

Кількість об’єктів: 1 об’єкт площею 75,1 м2.
Дата оцінки: 30.09.2016. Замовник оцінки: РВ ФДМУ по Житомирській області; 

платник робіт з оцінки: ФОП Мацапура С. А.
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 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти гос-
подарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними 
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки, а також які мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової 
оцінки земельних ділянок.(для об’єктів оцінки № 1, 2).

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

Суб’єкт оціночної діяльності забезпечує виготовлення кошторисної докумен-
тації на об’єкти приватизації (для об’єктів оцінки № 1, 2). Строк виконання робіт 
не повинен перевищувати 10 календарних днів.

конкурс відбудеться 25.10.2016 об 11.00 у рв фдму по житомирській об-
ласті за адресою: м. житомир, вул. 1 травня, 20 (тел. для довідок: 42-04-18).

ЗаПоріЗька область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
�  1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 1-15 (площею 

10,4 м2), нежитлове приміщення № 2-16 (площею 13,1 м2), нежитлове при-
міщення № 3 (у складі частин № 1, 2, площею 12,8 м2), нежитлові приміщен-
ня № 18, 19 (площею 10,3 м2), нежитлові приміщення № 20, 20а (площею 
7,1 м2), нежитлове приміщення V (у складі частин з № 1 до № 4 включно, 
площею 12,2 м2), нежитлове приміщення Vі (у складі частин з № 1 до № 4 
включно, площею 17,5 м2) першого поверху гуртожитку (літ. а-5), загаль-
ною площею 83,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Якова 
Новицького, 11/вул. Правди, 51. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди. Балансоутримувач майна: майно перебуває на балансі ВАТ «За-
поріжелектромонтаж» та не увійшло до його статутного капіталу при приватизації. 
Платник робіт з оцінки: ПАТ «БІЗОН-ТЕХ 2006».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89) 

відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій 
області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запо-
різькій області.

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1, 2 будівлі заправної 
станції (літ. д) загальною площею 17,3 м2 та частина замощення і загальною 
площею 625,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Василів-
ський р-н, с. Балки, вул. Степова, 20. Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою 
укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька гідрогеолого-
меліоративна експедиція. Платник робіт з оцінки: фізична особа – підприємець 
Николюк Микола Васильович.

Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89) 

відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій 
області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запо-
різькій області.

� 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх будівлі учбового кор-
пусу (літ. а-2) нежитлові приміщення № 23, № 24 загальною площею 17,5 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Гетьманська 
(Леніна), 10. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії 
договору оренди. Балансоутримувач майна: Мелітопольський державний педаго-
гічний університет імені Богдана Хмельницького. Платник робіт з оцінки: фізична 
особа – підприємець Царенко Олександр Васильович.

Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89) 

відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій 
області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запо-
різькій області.

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

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють 
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону 
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Украї-
ні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напря-
мами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту 
оцінки. Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту 
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта 
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфіка-
ційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України »Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

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

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифі-
ката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфіка-
ційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і які будуть залучені 
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, перед-
бачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація 
про претендента (додаток 4 до Положення);

2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із 
заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна 
(додаток 2 до Положення);

3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому 
конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, 
який не повинен перевищувати 5 календарних днів.

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

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001 м. Запоріж-
жя, вул. Перемоги, 50, каб. № 22, 16. Телефони для довідок: (061) 226-07-50;  
226-07-66; 226-07-79.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційно-докумен таль-
ного та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. № 9) 
до 19.10.2016 (включно).

конкурс відбудеться у рв фдму по Запорізькій області 25.10.2016 о 
10.00 у каб. № 35 за адресою: 69001 м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50.

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

до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
� Назва об’єкта оцінки: основні засоби, довгострокові біологічні активи, 

інші необоротні матеріальні активи цілісного майнового комплексу колиш-
нього державного підприємства «Запоріжвибухпром». Балансоутримувач 
майна: ПрАТ «Промвибух». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, с-ще 
Креміно, 8а; м. Запоріжжя, с-ще Креміно, 1б; м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 
14; Запорізька обл., Вільнянський р-н, с-ще Кам’яне, Янцевський гранітний кар’єр; 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с-ще Трудове, Токмацький гранітний кар’єр. 
Мета проведення незалежної оцінки: відображення результатів незалежної оцінки 
в бухгалтерському обліку підприємства.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком – 255 оди-
ниць. Балансова залишкова вартість (станом на 01.12.2015) – 190,09811 тис. грн.

Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Промвибух». Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна) – 30.09.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного 
майна (061) 226-07-87 (89) відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса 
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РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з 
оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

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

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які ді-
ють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до 
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за 
напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями 1.1, 1.2, 1.3, 
1.7. Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту 
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта 
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (квалі-
фікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України »Про 
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Претендентам необхідно подати разом із супровідним листом конкурсну до-
кументацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки 
та дату проведення конкурсу):

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіка-
та суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна 
України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному скла-
ді і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; 
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за 
наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення);

2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із 
заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна 
(додаток 2 до Положення);

3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому 
конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях.

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

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001 м. Запоріжжя, 
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. №16. Телефон для довідок: (061) 226-07-50; 
226-07-66; 226-07-79.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційно-докумен-
тального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 
№ 9) до 19.10.2016 (включно).

конкурс відбудеться у рв фдму по Запорізькій області 25.10.2016 о 
10.00 за адресою: 69001 м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

івано-франківська область
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Приміщення загальною площею 149,5 м2 адміністративної будівлі, 

що обліковується на балансі Головного управління статистики в Івано-Франківській 
області та знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Шев-
ченка, 23. Запланована дата оцінки: 30.09.2016. Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження догово-
ру оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник 
оцінки – ПАТ «ПриватБанк».

� 2. тимчасова нерухома споруда «лісовичок» загальною площею 30 м2, 
що обліковується на балансі державного підприємства «Ворохтянське лісове гос-
подарство» та знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., с. Татарів, вул. Не-
залежності, б/н, на території садиби Кремінцівського лісництва. Запланована дата 
оцінки: 30.09.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-
тості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ 
по Івано-Франківській області. Платник оцінки – Височан О. Я.

� 3. тимчасова нерухома споруда «дари лісу» загальною площею 29 м2, 
що обліковується на балансі державного підприємства «Ворохтянське лісове 
господарство» та знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., с. Поляниця, 
вул. Карпатська, б/н, на території садиби Поляницького лісництва. Запланована 
дата оцінки: 30.09.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринко-
вої вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ 
ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – Височан О. Я.

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

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

Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатись 
конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати 
1725,00 грн. Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 
календарних днів.

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

леною формою (відповідно до Положення); документи, в яких зазначено правовий 
статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги 
з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання таких послуг; ін-
формація про претендента за встановленою формою (відповідно до Положення). 
Інформація про претендента містить: відомості про діяльність претендента (рік за-
снування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів 
(філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки 
майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформація про оцінювачів, 
що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним 
до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж 
роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).

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

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
до участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які ді-

ють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до 
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяль-
ність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки 
майна за напрямами з оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, 
що відповідають об’єкту оцінки.

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

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

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

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

львівська область
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
� Назва об’єкта оцінки: вбудовано-нежитлові приміщення загальною пло-

щею 1 073,7 м2, а саме: 644,8 м2 – басейн, побутові кімнати, коридори, сходо-
ві клітки (90,7 м2 – і поверх; 521,6 м2 – іі поверх та 32,5 м2 ііі поверх), 428,9 м2 – 
підвальні приміщення, які розміщені в спортивному комплексі прибудованому 
до адміністративно-навчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Львів, вул. Пасічна, 87. Балансоутримувач: Львівський техніко-економічний ко-
ледж НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). 
Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пасічна, 87.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ФОП Куземська Світлана Миронівна.

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 рекомендована мак-
симальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 року 
та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця – 1725,4 
грн. для нежитлових приміщень та їх частин.

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

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

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

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

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

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

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

Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за 
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефон для довідок: (032)  
255-41-71; (032)261-62-04.

інформація 
рв фдму по львівській області про оголошення конкурсу з відбору 

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

� Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – не-
житлове приміщення площею 51,5 м2. Балансоутримувач об’єкта: КП «Чер-
вонограджитлокомунсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., 
м. Червоноград, вул. Сокальська, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом викупу. Телефон замовника 
конкурсу: (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна 
адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. 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: РВ ФДМУ по Львівській області.

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

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 рекомендована мак-
симальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 року та 
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,40 грн 
для нежитлових приміщень та майданчиків; 1 849,90 грн для окремо розташованої 
будівлі; 3 200,00 грн для комплексу будівель та споруд.

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

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

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

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

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

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

рівненська область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
�  1. Назва об’єкта оцінки: приміщення готелю «вараш» (приміщення 

перукарні), інв. № 4701/501, площею 81,17 м2. Балансоутримувач об’єкта 
оцінки: ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Рівненська обл., м. Кузнецовськ, Майдан Незалежності, 3. Мета проведен-
ня оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою 
продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу: 
(0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу: 
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замов-
ник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 
77). Платник робіт з оцінки: ФОП Антонюк Раїса Мусіївна.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавер-
шених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій становить: 
інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування 
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: 
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня.

Наявність об’єктів , відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцін-
ки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: господарський корпус (частина даху 12 м2). 
Балансоутримувач об’єкта оцінки: ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Рудка, 
вул. Білоозерська, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. 
Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). 
Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: 
pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області 
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар».

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залиш-
кова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених ка-
пітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.08.2016 
становить 12 191,26 грн.

Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування 
земельної ділянки: інформація відсутня Цільове призначення земельної ділянки: 
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня.

Наявність об’єктів , відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцін-
ки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до 
Положення застосовується регіональним відділенням якщо вартість надання по-
слуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.

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

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого відповідно до Закону України 
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні», 
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна 
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відпо-
відають об’єкту оцінки.

Претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до РВ ФДМУ по Рівнен-
ській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом докумен-
тів, які містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» зазначити назву об’єкта, на оцінку якого 
подано заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає 
заяву, та дату проведення конкурсу.

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має 
містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з 
виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

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

конкурс відбудеться в регіональному відділенні фдму по рівненській 
області о 9.00 28 жовтня 2016 року за адресою: 33028, м. рівне, вул. 16 
липня, 77.

Документи на участь у конкурсі приймаються 24.10.2016 (включно) до 17.00 
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок: 26-79-91.

Харківська область
інформація 

рв фдму по Харківській області про оголошення конкурсів  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності

№
з/п

Найменування об’єкта, площа; адреса, балансоутри-
мувач (назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон) Дата оцінки Мета прове-

дення оцінки

Інформація 
про замовни-
ка/платника

1 Нежитлові приміщення на першому поверсі однопо-
верхової будівлі насосної станції (інв. № 10330166, 
літ. А-1) загальною площею 177,0 м2; Харківська 
обл., Харківський р-н, смт Васищеве, вул. Польова, 
25, на балансі Харківського міжрайонного управління 
водного господарства, код 01033674, тел. 749-62-39

23.08.16 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження догово-
ру оренди

ФОП Баляс-
ний Ю.Я 

№
з/п

Найменування об’єкта, площа; адреса, балансоутри-
мувач (назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон) Дата оцінки Мета прове-

дення оцінки

Інформація 
про замовни-
ка/платника

2 Частина даху п’ятиповерхової будівлі гуртожитку 
№ 15, інв. № 1032000365, літ. «Г-5», реєстровий 
номер майна 02071180.1.ДВГЛЛД430 (гуртожиток 
15), загальною площею 6,0 м2; м. Харків, вул. Спор-
тивна, 9, на балансі Національного технічного уні-
верситету «Харківський політехнічний інститут», код 
02071180, тел. 707-66-00, 707-66-01

17.08.16 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження догово-
ру оренди

ТОВ «Три-
Моб»

3 Частина нежитлового приміщення вестибуля на 1-му 
поверсі 4-поверхового учбового корпусу (літ. «А-4») 
загальною площею 2 м2; м. Харків, пров. О. Яроша, 
8, на балансі Харківського торговельно-економічного 
інституту КНТЕУ , код 33297907, тел. (057) 340-45-
87, 340-45-64

19.08.16 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження догово-
ру оренди

Філія ПАТ 
«Державний 
експортно-
імпортний 
банк Укра-
їни»

4 Частина вестибуля (№ 30) на 1-му поверсі 14-
поверхового учбового корпусу (літ. «Б-14») площею 
2,5 м2; м. Харків, вул. Динамівська, 4, на балансі 
Національного університету «Юридична Академія 
імені Ярослава Мудрого», код 02071139, тел. (057) 
704-92-93, (057)-704-11-71

19.08.16 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження догово-
ру оренди

Філія ПАТ 
«Державний 
експортно-
імпортний 
банк Укра-
їни»

5 Частина вестибуля (№ 29) на 1-му поверсі 
2-поверхового учбового корпусу (літ. «А-2») площею 
2,5 м2; м. Харків, вул. Пушкінська, 77, на балансі 
Національного університету «Юридична Академія 
імені Ярослава Мудрого», код 02071139, тел. (057) 
704-92-93, (057)-704-11-71

19.08.16 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження догово-
ру оренди

Філія ПАТ 
«Державний 
експортно-
імпортний 
банк Укра-
їни»

6 Майданчик вкритий асфальтобетоном для екс-
плуатації та обслуговування навчальних корпусів 
загальною площею 600,0 м2; м. Харків, вул. Пуш-
кінська, 106, на балансі Харківського національ-
ного автомобільно-дорожнього університету, код 
02071168, тел. (057)-700-36-66

05.09.16 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження догово-
ру оренди

ТОВ «НТЦ-
ХАДІ» 

7 Нежитлові приміщення кімн. № 62, 63, 69, 70 пер-
шого поверху 3-поверхового будинку їдальні (інв. 
№ 81710, літ. «А», літ. «Ъ-3») загальною площею 
82,2 м2; м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, на 
балансі Військової частини 3017, код 39309315 тел. 
(056) 739-81-81

01.10.16 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження догово-
ру оренди

ПП «Калми-
ков»

8 Частина нежитлового приміщення на 1-му по-
версі 6-поверхового учбового корпусу (інв. 
№ 10300001001, літ. «А-6») загальною площею 
1,0 м2; м. Харків, вул. Сумська, 40, на балансі Хар-
ківського національного університету будівництва та 
архітектури, код 02071174, тел. (057) 700-02-50

07.09.16 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження догово-
ру оренди

ТОВ «ДІО-
ГРУП»

9 Частина покрівлі 9-поверхової будівлі гуртожитку 
(інв. № 00081) загальною площею 13,21 м2; м. Хар-
ків, вул. Старошишківська, 4, на балансі Державного 
науково-виробничого підприємства «Об’єднання 
Комунар» , код 14308730, тел. (057) 707-01-72, 
(057) 702-99-82

05.09.16 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження догово-
ру оренди

ТОВ «Лайф-
селл»

10 Частина нежитлового приміщення (пральна кімната) 
на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі (гуртожи-
ток № 7) загальною площею 3,0 м2; м. Харків, 
вул. Чкалова, 1, на балансі Студентського містечка 
Національного аерокосмічного університету ім. М. 
Є.Жуковського «ХАІ», код 23912896. тел. (057) 707-
46-86, 707-45-07

30.08.16 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження догово-
ру оренди

ФОП Буря-
ковський В.М

11 Нежитлові приміщення кімн. № 24, 26, ІІІ тамбур на 
1-му поверсі 12-поверхової будівлі виробничого кор-
пусу загальною площею 50,00 м2; м. Харків, вул. Кос-
мічна, 21а, на балансі ДП УДПІ «Укрміськбудпроект», 
код 02497980, тел. 057-7010730, 7010729

На дату укла-
дання договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта оренди 
з метою пере-
дачі в оренду

ФОП Велико-
дна С.В.

12 Нежитлове приміщення кімн. № 23 на 2-му по-
версі 5-поверхової будівлі санаторію-профілакторію 
«Імпульс» загальною площею 19,80 м2; м. Харків, 
вул. Бакуліна, 16, на балансі Харківського національ-
ного університету радіоелектроніки, код 02071197, 
тел. 057-7021016, 7021013

На дату укла-
дання договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта оренди 
з метою пере-
дачі в оренду

ФОП Прудні-
кова В.А.

13 Частина нежитлових приміщень на першому поверсі 
9-поверхового гуртожитку №4 (інв. № 1030025) 
загальною площею 24,46 м2; Харківська обл., Харків-
ський р-н, с. Комуніст, учбове містечко ХНАУ ім. В. 
В. Докучаєва, на балансі Харківського національного 
аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, код 
00493764, тел. 709-03-00

30.08.16 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження догово-
ру оренди

КП «Міська 
молочна фа-
брика – кух-
ня дитячого 
харчування»

14 Нежитлові приміщення кімн. № 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 41 першого поверху двоповерхової дослід-
ницької майстерні (інв. № 35798) загальною площею 
133,5 м2; м. Харків, вул. Весніна, 12, на балансі ДП 
«Український державний науково-дослідний вуглехі-
мічний інститут», код 00190443, тел. 704-13-18

15.10.16 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження догово-
ру оренди

ФОП Кудлай 
В. В.

15 Частина нежитлового приміщення кімн. №18 (праль-
ні) першого поверху 9-поверхової будівлі гуртожитку 
№ 1 (інв. № 82212, літ. «А-9») загальною площею 
3,0 м2; м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 43, 
на балансі Національного університету «Юридична 
академія України імені Ярослава Мудрого» 

17.09.16 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження догово-
ру оренди

ФОП Буря-
ковський 
В. М.

16 Нежитлове приміщення кім. № 42 на 1-му поверсі 
5-поверхової будівлі з навчальними кабінетами та 
майстернями загальною площею 14,10 м2; м. Хар-
ків, вул. Бакуліна, 11, на балансі ДВНЗ «Харківський 
коледж будівництва, архітектури та дизайну», код 
01275992, тел. 057-7312431

На дату укла-
дання договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта оренди 
з метою пере-
дачі в оренду

ФОП Зеле-
нецький П.І.

17 Частина нежитлового приміщення на 1-му по-
версі 1-поверхової споруди № 66 (цегляний склад 
біля корпусу № 74) загальною площею 23,90 м2; 
м. Харків, вул. Григорія Рудика, 8, перебуває на 
балансі ДНВП «Об’єднання Комунар», код 14308730, 
тел. 057-7070172

На дату укла-
дання договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта оренди 
з метою пере-
дачі в оренду

ГК «Комуна-
рівець»

18 Частина нежитлового приміщення підсобної кімнати 
№ 37 на другому поверсі 9-поверхової будівлі гур-
тожитку № 6, інв. № 10300019, літ. «А», загальною 
площею 2,0 м2; м. Харків, пров. О. Яроша, 6б, на 
балансі Харківського національного університе-
ту міського господарства ім. О. М. Бекетова, код 
02071151, тел. 706-15-37

23.09.16 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження догово-
ру оренди

ФОП Буря-
ковський 
В. М. 

19 Частина нежитлового приміщення сушарні (кімн. 
№ XLIII) на першому поверсі 5-поверхової будівлі 
гуртожитку № 8, інв. № 10300009, літ. «С-5», загаль-
ною площею 2,0 м2; м. Харків, вул. Шевченка, 233а, 
на балансі Харківського національного університету 
міського господарства ім. О. М. Бекетова, код 
02071151, тел. 706-15-37

23.09.16 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження догово-
ру оренди

ФОП Буря-
ковський 
В. М. 

20 Частина нежитлового приміщення прасувальної 
(кімн. № 12) у підвальному приміщенні 9-поверхової 
будівлі гуртожитку № 5, інв. № 10300016, літ. «А», 
загальною площею 4,0 м2; м. Харків, вул. Клочків-
ська, 216б, на балансі Харківського національного 
університету міського господарства ім. О. М. Беке-
това, код 02071151, тел. 706-15-37

23.09.16 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження догово-
ру оренди

ФОП Буря-
ковський 
В. М. 

21 Частина нежитлового приміщення умивальника 
(кімн. № 8) на другому поверсі 5-поверхової будівлі 
гуртожитку № 3, інв. № 10300014, літ. «А-5», загаль-
ною площею 2,0 м2; м. Харків, пров. О. Яроша, 10, 
на балансі Харківського національного університету 
міського господарства ім. О. М. Бекетова, код 
02071151, тел. 706-15-37

23.09.16 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження догово-
ру оренди

ФОП Буря-
ковський 
В. М. 

22 Частина нежитлового приміщення умивальника 
(кімн. № 31) на другому поверсі 5-поверхової будівлі 
гуртожитку № 4, інв. № 10300015, літ. «А-5», загаль-
ною площею 2,0 м2; м. Харків, пров. О. Яроша, 12, 
на балансі Харківського національного університету 
міського господарства ім. О. М. Бекетова, код 
02071151, тел. 706-15-37

23.09.16 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження догово-
ру оренди

ФОП Буря-
ковський 
В. М. 

23 Нежитлове приміщення кімн. № 18 у підвалі 
2-поверхової будівлі громадсько-побутового корпусу 
загальною площею 6,60 м2; м. Харків, вул. Спортив-
на, 9, на балансі Професійно-технічного училища 
№ 32 м. Харкова, код 02547903, тел. 057-7380148

На дату укла-
дання договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта оренди 
з метою пере-
дачі в оренду

ФОП Батурін 
О. Г.

24 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 на 6-му поверсі 12-по-
вер хової будівлі виробничого корпусу загальною 
площею 463,50 м2; за адресою: м. Харків, вул. Кос-
мічна, 21а, на балансі ДП УДПІ «Укрміськбудпроект», 
код 02497980, тел. 057-7010730, 7010729

На дату укла-
дання договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта оренди 
з метою пере-
дачі в оренду

ТОВ «Ви-
давництво 
«Ранок»

25 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 на 8-му поверсі 12-
поверхової будівлі виробничого корпусу загальною 
площею 544,70 м2; м. Харків, вул. Космічна, 21а, 
що перебуває на балансі ДП УДПІ «Укрміськбудпро-
ект», код 02497980, тел. 057-7010730, 7010729

На дату укла-
дання договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначен-
ня вартості 
об’єкта оренди 
з метою пере-
дачі в оренду

ТОВ «Ви-
давництво 
«РАНОК»

26 Нежитлові приміщення загальною площею 123,0 м2 
у приміщенні одноповерхового корпусу старого 
заводоуправління (інв. № 24) на території ДП «Хар-
ківській механізний завод»; м. Харків, вул. Залю-
тинська, 6, на балансі ДП «Харківській механічний 
завод»

На дату, визна-
чену орендо-

давцем

Визначен-
ня вартості 
об’єкта оренди 
для погоджен-
ня розрахунку 
орендної плати 
(за заявою від 
сторонньої 
організації)
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фдму – 25 років

Продовження таблиці

ОГОЛОШеННЯ ПРО НАМіР ПеРеДАТИ ДеРЖАВНе МАЙНО В ОРеНДУ

 департамент орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а

вінницька область
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по вінницькій області про намір передати в оренду об’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 Державна служба 
статистики України

02359395, Головне управління статистики у Вінницькій області, 21100, м. Він-
ниця, вул. Хмельницьке шосе, 15, тел. (0432) 52-57-70

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення однопо-
верхової адміністративної будівлі відділу статистики (літ. А)

– Вінницька обл., Погребищенський р-н, 
м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, 73

37,68 103 017,00 2 роки Здійснення торгівлі продовольчими то-
варами, крім товарів підакцизної групи 

2 Міністерство освіти 
і науки України

02539909, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Вінницьке 
міжрегіональне вище професійне училище», 21009, м. Вінниця, вул. Стрілецька 
(колишня Червоноармійська), 5, тел. (0432) 27-48-32

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення 
на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу (літ. А)

02539909.1.АААБИВ798 21009, м. Вінниця, вул. Стрілецька (ко-
лишня Червоноармійська), 5

20,0 127 800,00 2 роки 364 дні Розміщення буфету в навчальному 
закладі

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. вінниця, вул. гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, рв фдму по вінницькій об-
ласті. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його 
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

дніПроПетровська область
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфраструктури 
України

33179027, 1936 окремий механізації ДССТ, м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 80, 
тел. (0564) 38-45-51

Замощення Інформація відсутня м. Кривий Ріг, вул. Івана 
Сірка, 80

1 200,00 255 687,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів 
(роздрібна торгівля пальним)

2 Міністерство освіти і науки України 01116130, Дніпропетровський національний університет залізничного тран-
спорту ім. ак. В. Лазаряна, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, тел. (056) 776-59-47

Нежитлові вбудо-
вані приміщення

01116130.1.ЯОЧПКЧО13 м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2 125,6 920 774,00 2 роки 11 місяців Інше використання державного майна (розміщення спортивної кімнати 
для іноземних студентів для проведення ними досугу, що не є комер-
ційною або підприємницькою діяльністю)

3 Міністерство освіти і науки України 01242840, ДВНЗ «Криворізький будівельний коледж», м. Кривий Ріг, вул. Ор-
джонікідзе, 8, тел. (0564) 62-84-40

Нежитлові вбудо-
вані приміщення

Інформація відсутня м. Кривий Ріг, вул. Орджо-
нікідзе, 8

100,5 259 773,00 2 роки 11 місяців Розміщення їдальні у навчальному закладі, що не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи

4 Міністерство освіти і науки України 00193387, ДВНЗ «Дніпропетровський індустріальний коледж», м. Дніпро, 
просп. С. Нігояна, 55

Нежитлове вбудо-
ване приміщення 

00193387.1.УФЮКХС002 м. Дніпро, просп. С. Ніго-
яна, 55

54,24 312 585,00 2 роки 11 місяців Розміщення курсів з підготовки водіїв автотранспортних засобів (по-
годинне використання)

5 Державне космічне агентство 
України

14313369, ДП «ВО ПМЗ ім. О.М.Макарова», м. Дніпропетровськ, вул. Криво-
різька, 1, тел. (0562) 39-68-87

Нежитлове вбудо-
ване приміщення

РМЙЙМГ 179 м. Дніпропетровськ, вул. Ма-
карова, 6

30,9 173 442,00 2 роки 364 дні Розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслу-
говування населення (пункт приймання білизни для прання, хімчистки)

6 Міністерство освіти і науки України 02066747, Державний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський націо-
нальний університет ім. О. Гончара», м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 72, 
тел. (0562) 374-98-01

Нежитлове вбудо-
ване приміщення

02066747.6.ЦЖМФУЕ212 м. Дніпропетровськ, 
вул. Бердянська, 5

76,15 236 750,00 1 рік Розміщення видавництва друкованих засобів масової інформації та ви-
давничої продукції, що друкуються іноземними мовами 

7 Міністерство охорони здоров’я 
України

2010681, Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства 
охорони здоров’я України», 49044, м. Дніпро, вул. Вернадського (Дзержинсько-
го), 9, тел. (056) 370-07-94

Частини нежит-
лових вбудованих 
приміщень 

Інформація відсутня м. Дніпро, вул. Севастополь-
ська, 17

8,0  
(4,0; 4,0)

56 660,00 2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуго-
вування населення (пральні самообслуговування)

8 Міністерство енергетики та вугіль-
ної промисловості України

23359034, Публічне акціонерне товариство «ДТЕК Дніпрообленерго», 49000, 
м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Запорізьке шосе, 22, тел. (056) 373-56-07

Нежитлове вбудо-
ване приміщення 

23359034.19.ВЖМДФН299 м. Дніпро (Дніпропетровськ), 
вул. Запорізьке шосе, 12

201,2 964 955,00 2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

9 Міністерство регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-
комунального господарства України

02497789, Державне підприємство «Дніпропетровський державний проектний 
інститут «Дніпроцивільпроект», 49600, м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Січес-
лавська Набережна, 29, тел. (056) 745-02-71

Нежитлові вбудо-
вані приміщення 

02497789.4.ДБЕЦРЕ591 м. Дніпро (Дніпропетровськ), 
просп. Слобожанський, 3

179,45 1 413 528,00 2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

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

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 Державне агентство 
водних ресурсів України

01033869, Житомирське міжрайонне управління водного господарства, 10029, м. Житомир, 
вул. Ватутіна, 55а, тел./факс 41-96-53, 51-76-34.

Приміщення заправки (літ. З); приміщення для ємнос-
тей (літ. Н) з піднавісом; площадка з асфальтовим по-
криттям для під’їзду до заправки

01033869.5.АААБЕД109; 
01033869.1.ЯКЕМРО005; 
01033869.5.АААБЕД105

Житомирська 
обл., м. Житомир, 
вул. Ватутіна, 55а

33,9; 65,5; 
1 490,17

38 307,00; 74 015,00; 
137770,00

До 3 років Розміщення АЗС 

2 Міністерство інфра-
структури України

22046132, Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» , 10001, м. Житомир, вул. Вітрука, 1, 
тел. 39-68-63

Нежитлові приміщення відділення зв’язку (літ. А) 21560045.600.АААЖЖА697 м. Житомир, 
вул. Гоголівська,15

94,65 358 345,00 1 рік Організація торгівлі непродовольчи-
ми товарами та розміщення аптеки

3 Міністерство освіти  
і науки України

02543408, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Житомирське вище профе-
сійне училище сервісу і дизайну», 10025, м. Житомир, вул. Корольова,132, тел. 48-25-95

Приміщення щитової в будівлі (літ. Г) 02543408.1.АААБИГ281 м. Житомир, 
вул. Корольова,132

49,3 64 469,00 2 роки 364 дні Виробництво та постачання тепло-
вої енергії

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».

№
з/п

Найменування об’єкта, площа; адреса, балансоутри-
мувач (назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон) Дата оцінки Мета прове-

дення оцінки

Інформація 
про замовни-
ка/платника

27 Нежитлові приміщення загальною площею 43,4 м2 
у складі лаків та фарб (інв. №5) на території ДП 
«Харківській механізний завод», м. Харків, вул. За-
лютинська, 6, на балансі ДП «Харківській механічний 
завод»

На дату, визна-
чену орендо-

давцем

Визначен-
ня вартості 
об’єкта оренди 
для погоджен-
ня розрахунку 
орендної плати 
(за заявою від 
сторонньої 
організації)

 

28 Нежитлові приміщення кімн. №1, 5, 13, част. кім. 
11, 12 на цокольному поверсі 5-поверхової будівлі 
(інв. №1400019, літ. «А-1») загальною площею 
57,0; Харкіська обл., м. Ізюм, вул. Паромна, 6, на 
балансі УДППЗ «Укрпошта» Харківської дирекції, код 
22721970, тел. 712-08-57

25.08.16 Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження догово-
ру оренди

КП «Архі-
тектурне 
бюро та БТІ 
Ізюмсько-
го району» 
Харківської 
області

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають 
до Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію. 
в запечатаному конверті яка складається із:

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

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

об’єкт нерухомо майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є 
одним об’єктом оцінки( нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, 
дахи, та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 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.

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

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

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

конкурс відбудеться у регіональному відділенні фдму по Харківській 
області за адресою: м. Харків, театральний майдан, 1, 5-й поверх об 11.00 
через 14 днів після опублікування цієї інформації. тел. для довідок: (057) 
700-77-19.

Документи на участь у конкурсі подаються до Регіонального відділення ФДМУ по 
Харківській області за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

Хмельницька область
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів державної власності
� Назва об’єкта оцінки № 1: нежитлове приміщення площею 11,1 м2 на 

першому поверсі гуртожитку. Балансоутримувач: Старокостянтинівський про-
фесійний ліцей. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Старокостянти-
нів, вул. І.Франка, 35. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору 
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу – (0382) 79-56-16; 
podil_68@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки – 27 310,0 м2. Місце розташуван-
ня земельної ділянки – Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. І.Франка, 35. 
Цільове призначення земельної ділянки – землі громадського призначення. Нор-
мативна грошова оцінка – 3 598 689,79 грн.

Дата оцінки – 30.09.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. За-
мовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з 
оцінки – ФОП Вознюк Тетяна Станіславівна. Подібними об’єктами до об’єкта оцін-
ки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, 
крім виробничо-складської).

� Назва об’єкта оцінки № 2: частина майданчика площею 230,0 м2 для 
стоянки автомобілів. Балансоутримувач: Хмельницьке обласне управління водних 
ресурсів. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. І.
Франка, 53. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. 
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу – (0382) 79-56-16; podil_68@

spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки – 11 387,0 м2. Місце розташування земель-
ної ділянки – Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. І.Франка, 53. Цільове 
призначення земельної ділянки – землі технічної інфраструктури. Нормативна 
грошова оцінка – 945 694,02 грн.

Дата оцінки – 30.09.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. За-
мовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з 
оцінки – ФОП Кульоба Михайло Володимирович. Подібними об’єктами до об’єкта 
оцінки є: об’єкти нерухомості (майданчики, площадки).

�  Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення площею 71,2 м2 суспільно-
побутового блоку (гараж). Балансоутримувач: Вище професійне училище № 4 
м. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта м. Хмельницький, вул. Інститутська, 
10. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та 
електронна адреса замовника конкурсу – (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua.

Дата оцінки – 30.09.2016.Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. За-
мовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт 
з оцінки – ФОП Мякотін Сергій Володимирович. Подібними об’єктами до об’єкта 
оцінки є: приміщення та частини будівель (виробнича, виробничо-складська або 
складська нерухомість).

За рекомендацією ФДМУ максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, 
що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця конкурсу 
по оцінці об’єктів нерухомого майна, а саме: приміщення, майданчики, площад-
ки – 1 725,40 грн.

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

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою фор-
мою (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в 
яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують 
право на виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьо-
мим пункту 11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента 
(додаток 4 до Положення);

2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із за-
повненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залу-
чені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (абзац 
другий пункту 4 розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення);

3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному 
конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.

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

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, 
вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефон для довідок (0382) 72-09-45 (приймальня), 
79-56-16. Конкурсна документація подається до сектору з кадрової роботи, орга-
нізаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ 
по Хмельницькій області (каб. № 1) до 21 жовтня 2016 року (включно) до 16.00.

конкурс відбудеться 27 жовтня 2016 року о 10-й годині в регіональному 
відділенні фдму по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмель-
ницький, вул. соборна, 75.

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
�  Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля цеху переробки площею 

741,4 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДП «Ніжинське лісове господарство». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Мрин, 
вул. Центральна (колишня Червонопартизанська), 103. Платник робіт з оцінки – 
ФОП Ругаль С. М. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області 
(14000, м. Чернігів, 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): 
31.10.2016. Максимальна вартість послуг – 1 849,00 грн. Наявність об’єктів, відо-
мості про які містять державну таємницю: ні.

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

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

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

конкурс відбудеться у регіональному відділенні фонду державного май-
на україни по Чернігівській області о 15.00 через 14 днів після опублікування 
цієї інформації за адресою: м. Чернігів, проспект миру, 43.

Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ облас-
ті за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) 
за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок 
(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 укладання договору оренди.

№
з/п 

Назва 
об’єкта 

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

з оцінки 
Орієнтовна 
дата оцінки

1 Нежитлове 
приміщення

1 546,89 м. Київ, вул. Магніто-
горська, 5

195 Центральна база дер-
жавної спеціальної служби 
транспорту (в/ч Т0710)

ТОВ «Левікар» 30.09.2016

2 Нежитлове 
приміщення

36,3 м. Київ, вул. Еспла-
надна, 4-6

Головне управління регіо-
нальної статистики

ТОВ «Маг-
нит Д»

30.09.2016

3 Нежитлове 
приміщення

1,0 м. Київ, вул. Шолу-
денка, 4, корпус № 13

Національна дитяча спеці-
алізована лікарня «Охмат-
дит» МОЗ України

ФОП Конова-
ленко Р. Л.

30.09.2016

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 робіт 

з оцінки 
Орієнтовна 
дата оцінки

1 Частина не-
житлового 
приміщення

10,0 м. Київ, вул. Бор-
щагівська, 148

НТУУ «Київський політехнічний 
інститут»

ФОП Шаку-
ра О. М.

31.10.2016

2 Частина не-
житлового 
приміщення

4,0 м. Київ, просп. 
Комарова, 1, кор-
пус № 11

Національний авіаційний уні-
верситет

ФОП По-
номаренко 
О. М.

30.11.2016

3 Частина не-
житлового 
приміщення

15,9 м. Київ, вул. Сал-
ти ко ва-Щед ріна, 
2, літера А

ДП «Центр охорони здоров’я 
тварин»

ФОП Глущен-
ко Т. А.

30.11.2016

4 Частина не-
житлового 
приміщення

6,0 м. Київ, вул. До-
рогожицька, 9

Національна медична ака-
демія післядипломної освіти 
ім. П. Л. Шупика

ФОП Заслав-
ський О. Ю.

30.11.2016

5 Нерухоме 
майно

65,0 м. Київ, просп. 
Перемоги, 34

Національний медичний універ-
ситет ім. О. О. Богомольця

ПАТ КБ «При-
ватбанк»

31.10.2016

6 Нежитлове 
приміщення

12,0 м. Київ, вул. Смо-
ленська, 19

Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг

ДП «Енерго-
ринок»

30.09.2016

7 Частина не-
житлового 
приміщення

6,25 м. Київ, просп. 
Повітрофлот-
ський, 35

ДВНЗ «Київський електромеханіч-
ний коледж»

ФОП Дуд-
нік М. Ю.

30.11.2016

конкурси відбудуться 24 жовтня 2016 року о 15.00 у рв фдму по м. києву 
за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок: 281-00-36.

Документи приймаються до 12.30 17 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-
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 24 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 р. № 2075, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

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

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

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

Продовження рубрики на стор. 8
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фдму – 25 років

ЗакарПатська область
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета оренди

1 Державна казначей-
ська служба України

37713243, Управління Державної казначейської служби України у Виногра-
дівському районі Закарпатської області, Закарпатська обл., м. Виноградів, 
вул. Миру, 16, тел. (0243) 2-31-94

Вбудовані приміщення (поз. 19, 20, 43, 44, 45) на першому 
поверсі частини будівлі літ. «А» та вбудовані приміщення 
(поз. 11-14) на першому поверсі частини будівлі літ. «А»

37713243.1.АААГБГ729 Закарпатська обл., м. Виноградів, 
вул. Миру, 16, Закарпатська обл., 
м. Виноградів, вул. Миру, 16/А

229,8 707 543,00 10 років Розміщення торговельного об’єкта з про-
дажу продовольчих товарів для пільгових 
категорій громадян

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: 88000, м. ужгород, вул. собранецька, 60, рв фдму по Закарпатській 
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його 
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЗаПоріЗька область
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

1 Міністерство інфра-
структури України

20509800, Запорізька дирекція УДППЗ «Укрпошта», 69005, 
м. Запоріжжя, просп. Соборний, 133, тел. (061) 233-16-90

Частина замощення І з правого боку 
фасадної стінки будівлі (літ. Б-2)

21560045.800.ЛЧЖПУВ253 м. Запоріжжя, просп. Собор-
ний (Леніна), 6б

9,0 26 995,00 1 рік Розміщення торговельного об’єкта з про-
дажу непродовольчих товарів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, рв фдму по Запорізькій області, тел.: (061) 226-07-89, 
226-07-88, 226-07-87, 227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголо-
сить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

київська область
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

1 Державна пенітенціар-
на служба України

08680193, ДП «Підприємство Березанської виправної колонії 
УДПтС України м. Києві та Київській області (№ 95)» 

Нежитлове примі-
щення адмінбудівлі

08680193.33.АААА.ЖВ509 Київська обл., м. Бере-
зань, вул. Поштова, 1

46,0 143 200,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих 
та непродовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи 

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

кіровоградська область
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління 

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаход ження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

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

1 Державна пенітенціарна 
служба України 

14316942, Устинівський виправний центр управління ДПтС України в Кіровоградській області, 28624, 
Кіровоградська обл., Устинівський р-н, с. Інгульське, тел. (05239) 36-2-41

Нежитлові приміщення на першому та другому 
поверхах адмінбудівлі

14316942.1. АААКЖК954 Кіровоградська обл., Устинівський р-н, 
с. Інгульське, вул. Центральна, 5 

188,0 201 971,00 2 роки 11 місяців Розміщення офісних 
приміщень

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. кіровоград, вул.глинки, 2, рв фдму по кіровоградській області. Заяви подаються в окремому 
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

луганська область
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління 

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

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

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство внутрішніх 
справ

08670958, Попаснянський районний відділ ГУМВС України у Луганській області, 93300, 
Луганська обл., м. Попасна, вул. Водопровідна, 4, тел. (06474) 2-08-84

Нежитлове вбудоване приміщення на першому поверсі 
двоповерхової будівлі (інв. № 10310001)

– Луганська обл., м. Попасна, 
вул. Водопровідна, 4

10,6 6 800,00  
станом на 31.07.2016

2 роки 364 дні Для постачання пари, гарячої води та кондиціоно-
ваного повітря

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: 93404, луганська обл., м. сєверодонецьк, бульв. дружби народів, 
32а, рв фдму по луганській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець ого-
лосить 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 не-
залежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство оборони України 34540836, Філія «Концерну «Техвоєнсервіс» «Львівський автомобільний ре-
монтний завод», 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 152, тел. (032) 251-42-82

Нежитлові приміщення (познач. № 1, 2) на 
першому поверсі будівлі електродільниці ЕМВ, 
компресорної, пральні, водокачки (літ. 2Ж-1)

– м. Львів, вул. Личаків-
ська, 152

74,3 345 000,00  
станом на 31.07.2016

2 роки 364 дні Розміщення ксерокопіювальної техніки для 
надання населенню послуг із ксерокопіювання 
документів

2 Міністерство регіонального розви-
тку, будівництва та житлово-кому-
наль но го господарства України

024947909, Державне підприємство Державний інститут проектування міст 
«Містопроект», 79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71, тел. 238-96-96

Нежитлове приміщення на першому поверсі 
будівлі

02497909.1.АААЖЖИ759 м. Львів, вул. Генерала 
Чупринки, 71

19,3 287 000,00  
станом на 31.05.2016

2 роки 11 місяців Розміщення офіса

3 Державна служба статистики 
України

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

Вбудовані нежитлові приміщення 
№ 59,60,61,62 на третьому поверсі будівлі

02361400.1.АААДЕЖ043 м. Львів, просп. 
В.Чорновола, 4

89,3 1 145 660,00  
станом на 31.08.2016

2 роки 364 дні Розміщення офісного приміщення

4 Міністерство інфраструктури 
України

22336769, Львівська дирекція Українського державного підприємства пошто-
вого зв’язку «Укрпошта», 79000, м. Львів, вул. Словацького, 1, тел. 276-48-26

Нежитлова будівля 21560045.1400.АААЖЕЕ472 Львівська обл., м. Сокаль, 
вул. Шептицького, 105

40,3 195 110,00  
станом на 31.07.2016

1 рік Розміщення суб’єкта господарювання, що 
здійснює проектно-вишукувальні, проектно-
конструкторські роботи

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».

миколаївська область
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

1 Міністерство осві-
ти і науки України 

2125444, Миколаївський Національний університет ім. В. О. Сухом-
линського, вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, тел. (0512) 37-88-38 

Частина коридору другого поверху 
навчального корпусу № 2

– вул. Нікольська, 
24, м. Миколаїв

 4,0 9 800,00 2 роки 364 дні Розміщення ксерокса та здійснення 
торгівлі канцелярськими товарами 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: м. миколаїв, вул. Чкалова, 20, рв фдму по миколаївській області 
(6-й поверх, кімн. 37-38) та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел.: (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження 
об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

терноПільська область
оголоШення 

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

№ 
з/п

На зва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Тернопільська обласна 
державна адміністрація

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

Частина нежитлового приміщення адмінбудинку, зокрема: перший поверх ад-
мінбудинку (поз. 1) – 13,4 м2 та площа спільного користування – 6,0 м2

33866581.1.ШИВУИЮ039 вул. Князя Острозько-
го, 14, м. Тернопіль

19,4 135 491,00 
без ПДВ

2 роки 11 місяців Під складське  
приміщення

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. тернопіль, вул. танцорова, 11 (каб. 603), рв фдму по тернопільській області. Заяви 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».

Хмельницька область
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління 

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна пло-

ща, м2
вартість майна за неза-

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

1 Міністерство оборони 
України

35123594, Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс», вул. Май-
борського, 9, м. Хмельницький

Нежитлові приміщення, вбудовано-прибудовані до п’яти повер-
хової житлової будівлі

33689922.5.АААААЖ697 вул. Івана Франка, 36/1, м. Хмель-
ницький, 29000

394,8 682 863,00 2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що здійснює продаж 
товарів підакцизної групи

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

Черкаська область
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління 

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфра-
структури України

21389969, Черкаська дирекція УДППЗ «Укрпошта», вул. Байди 
Вишневецького, 34, м. Черкаси, тел. (0472) 32-18-38

Частина нежитлового приміщення першого поверху  
адміністративної будівлі відділення поштового зв’язку

21560045.2400.АААЖЕК654 вул. Б. Вишневецького, 
34, м. Черкаси

49,4 270 300,00 1 рік Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів, розмі-
щення агентства нерухомості, інші види діяльності в офісних приміщеннях

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, м. Черкаси, рв фдму по Черкаській області. У разі надходження двох 
і більше заяв на 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».

Продовження таблиціОГОЛОШеННЯ ПРО ПРОВеДеННЯ КОНКУРСіВ НА ПРАВО ОРеНДИ МАЙНА

іНФОРМАЦіЯ РеГіОНАЛЬНИХ ВіДДіЛеНЬ ФДМУ

інформація 
рв фдму по волинській області про проведення конкурсу 

з використанням відкритості пропонування розміру  
орендної плати за принципом аукціону на право оренди  

нерухомого державного майна
� Назва об’єкта та місцезнаходження: частина нежитлового приміщення 

службово-виробничої будівлі площею 9,6 м2 за адресою: 44332, Волинська 
обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41.

Об’єкт оренди перебуває на балансі Державної фіскальної служби України.
Орган управління: Державна фіскальна служба України.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.06.2016 

становить 70 865,00 грн без ПДВ.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси ін-

фляції. Індексація орендної плати у 2016 році проводиться відповідно до вимог 

частини прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2016 рік».

Основні умови проведення конкурсу:
стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – серпень 

2016 року становить 2 352,73 грн (без Пдв); найбільший запропонований роз-
мір місячної орендної плати порівняно зі стартовою орендною платою; цільове ви-
користання майна – надання послуг митного брокера; строк оренди – 2 роки 364 
дні з можливістю подальшої пролонгації у разі належного виконання умов договору 
відповідно до встановленого порядку; своєчасна і в повному обсязі сплата орендної 
плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 15 числа місяця, 
наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції; обов’язкова сплата завдат-
ку у розмірі тримісячної орендної плати. Розмір завдатку включає суму сплаченого 
гарантійного внеску, перерахованого для участі в конкурсі, та різницю між тримі-
сячною, встановленою за результатами конкурсу, орендною платою і гарантійним 
внеском. Завдаток підлягає до сплати протягом місяця з дата укладення договору 
оренди; об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в суборенду; належне 
утримання об’єкта оренди, дотримання правил пожежної безпеки і санітарії згідно 

із чинним законодавством; страхування орендованого майна протягом 1 місяця з 
дати укладення договору оренди на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза 
безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутриму-
вача в порядку, визначеному чинним законодавством; орендарю забезпечити доступ 
до об’єктів оренди орендодавцю спільно з балансоутримувачем для проведення 
систематичних обстежень державного нерухомого майна (об’єкта оренди) з метою 
встановлення його стану та цільового використання; протягом 15 робочих днів з дати 
укладення договору оренди орендарю укласти з балансоутримувачем орендова-
ного майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримування 
орендованого майна, компенсацію плати податку на землю та надання комунальних 
послуг орендарю; надання витягу з реєстру митних брокерів Державної фіскальної 
служби України; поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок 
власних коштів, які неможливо відокремити від орендованого майна без заподіяння 
йому шкоди (невід’ємні поліпшення), є власністю держави та компенсації не підля-
гають; відшкодування переможцем конкурсу коштів за виконану незалежну оцінку 
платнику оцінки протягом 10 календарних днів з дати укладення договору оренди 
відповідно до наданої копії платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку 
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про сплату коштів тощо; претенденти, які бажають взяти участь у конкурсі, повин-
ні сплатити гарантійний внесок у розмірі тримісячної стартової орендної плати та 
надати до регіонального відділення платіжні документи з відміткою банку про його 
сплату разом з іншими документами, необхідними для участі у конкурсі. Гарантійний 
внесок має бути перерахований за реквізитами: одержувач: РВ ФДМУ по Волин-
ській області; код за ЄДРПОУ одержувача 13347870; р/р № 37315048004566; МФО 
820172; банк: ДКСУ м. Київ; призначення платежу: «Гарантійний внесок за участь у 
конкурсі з оренди державного нерухомого майна»; при укладенні договору оренди 
з переможцем конкурсу сума гарантійного внеску зараховується йому, як виконання 
зобов’язання за договором оренди (складова завдатку). Особам, які не стали пере-
можцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню у 30-денний термін 
з дати затвердження результатів конкурсу на рахунки, вказані учасниками конкурсу; 
непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної ко-
місії за участю учасників конкурсу щодо передачі в оренду державного нерухомого 
майна та подальше непідписання договору оренди нерухомого державного майна 
відповідно будуть розцінюватись орендодавцем, як відмова від їх підписання. При 
цьому, кошти, сплачені в якості гарантійного внеску, поверненню не підлягають та 
зараховуються в рахунок поповнення Державного бюджету України; переможець 
конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 
робочих днів повертає особисто орендодавцю підписаний договір оренди.

Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір оренд-
ної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забезпеченні інших 
умов конкурсу.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно 
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здій-
снюється учасниками з кроком 30 % початкової плати торгів.

Для участі у конкурсі претендент має подати на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди з пропозиціями щодо вико-

нання умов конкурсу, зазначеними у проекті договору (крім розміру орендної плати, 
пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкур-
су), підписаний претендентом і завірений печаткою (за наявності); інші документи, 
передбачені п.7 Порядку та Переліком документів, які подаються орендодавцеві 
для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, за-
твердженим наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201, а саме:

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

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

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до секто-
ру організаційно-адміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області 
у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності) 
у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – до 16.00 за адресою: 43027, Волинська 
обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807.

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

Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується 
за 10 хв. до початку проведення конкурсу.

конкурс буде проведений о 10.00 на 21-й календарний день з дати публіка-
ції цієї інфор мації у додатку до «державного інформаційного бюлетеня про при-
ватизацію» – газеті «відомості приватизації» в рв фдму по волинській області 
за адресою: 43027, волинська обл., м. луцьк, київський майдан, 9, каб. 815.

Кінцевий термін приймання заяв з пакетом документів до них – за 3 робочих 
дні до дати проведення конкурсу.

Додаткову інформацію можна отримати у секторі оренди державного майна 
РВ ФДМУ по Волинській області, або за тел./факсом (0332) 24-34-77.

м. київ
інформація 

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

аукціону на право оренди нерухомого державного майна
� Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно загаль-

ною площею 3 017,0 м2, а саме: будівля матеріальних складів площею 1 660,5 м2, 
нежитлові приміщення головного виробничого корпусу площею 1 263,1 м2, будівля 
столярного цеху площею 93,4 м2, що перебуває на балансі Державного підпри-
ємства «Український інститут інженерно-технічних розвідувань для будівництва», 
за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 8а.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
31.05.2016 становить 9 572 966,11 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство регіональ-
ного розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

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

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – травень 2016 р. становить 

119 662,08 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщення вироб-
ництва пакувального матеріалу; найбільший запропонований розмір місячної 
орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встанов-
леною на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта 
оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк 
оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації та переходу права власності 
на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого 
майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, 
передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтри-
мувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі 
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи 
протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з 
моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта 
оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтверджен-
ня зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен 
сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на 
розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування 
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений 
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за ви-
користання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору 
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна 
та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення дого-
вору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість 
(франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача 
і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату 
страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу 
зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо 
стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту до-
говору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку 
проект договору оренди; відповідність виду економічної діяльності претендента 

на участь в конкурсі за даними органів державної статистики меті використання 
об’єкта; у разі відмови від укладення або не підписання у встановлений термін до-
говору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф 
у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу у співвід-
ношенні 70 % до державного бюджету та 30 % балансоутримувачу.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно 
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здій-
снюється учасниками з кроком 10 % початкової плати торгів.

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

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

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

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

ника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; заві-
рену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з ураху-
ванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від 
претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;  
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином 
оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену 
належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підпри-
ємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;

довідку органу доходів і зборів про відсутність у претендента на участь у кон-
курсі заборгованості з податків, зборів, платежів;

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

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

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

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

конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, 
рв фдму по м. києву (кімн. 102).

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

Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення договорів оренди 
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

ПіДСУМКИ
інформація 

рв фдму по волинській області про підсумки конкурсу з використанням 
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом  

аукціону на право укладення договору оренди нерухомого  
державного майна, що відбувся 03.10.2016

За результатами конкурсу на право оренди об’єкта державної власності – час-
тини приміщення будинку пасажирського відділу пропуску площею 9,9 м2 за адре-
сою: Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 18, 
що обліковується на балансі Державної фіскальної служби України, переможцем 
визнано – ТОВ «МАКОТРЕЙДІНГ».

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 ска-

совано прийняте рішення про визнання підприємця Давиденка Дмитра Михайло-
вича переможцем конкурсу на право оренди нерухомого державного майна – не-
житлового приміщення площею 6,1 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 поглиблено-
го огляду легкового автотранспорта митного поста «Бачівськ»), що перебуває 
на балансі Державної фіскальної служби України, знаходиться в оперативному 
управлінні (користуванні) Сумської митниці ДФС та належить до сфери управ-
ління Державної фіскальної служби України. Переможцем конкурсу визнано ТОВ 
«МАКОТРЕЙДІНГ».

іНФОРМАЦіЯ ПРО ОРеНДУ ВіЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація 
військової частини 3014 національної гвардії україни (м. одеса)  

про оголошення конкурсу на право укладення договору  
оренди нерухомого військового майна

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

� Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення будівлі 
кПП – кафе загальною площею 93,1 м2 за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорф-
ська дорога, 7, військова частина 3014 Національної гвардії України, військове 
містечко № 1 (для розміщення кафе).

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою майна становить 661 110,00 грн.
Початковий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – травень 

2016 р., визначений згідно з чинним законодавством та погоджений РВ ФДМУ по 
Одеській області, становить 4 407,40 грн без індексу інфляції та Пдв.

Основні умови експлуатації та вимоги щодо використання об’єкта оренди:
цільове використання об’єкта оренди: розміщення кафе – буфету без права 

продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв; компенсація податку за землю 
згідно з податковою декларацією з плати за землю; здійснення 100 % передоплати 
комунальних послуг, своєчасна сплата місячної орендної плати (до 15 числа на-
ступного місяця); проведення косметичного ремонту орендованого приміщення 
та проведення робіт щодо його благоустрою; забезпечити асортимент товарів 
(військового та господарського побуту, продуктів харчування, приготування комп-
лексних обідів) у достатній кількості для життєдіяльності частини; утримання при-
міщення відповідно до санітарно-гігієнічних норм; забезпечення технологічним, 
холодильним обладнанням, столовим та кухонним посудом; утримувати примі-
щення та прилеглу територію відповідно до екологічних вимог; роботу кафе орга-
нізовувати відповідно до розпорядку дня частини та дотримуватись перепускного 
режиму; організувати готівковий та безготівковий розрахунок.

Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати; компенсація 

коштів за виконану експертну оцінку майна; заборона приватизації, суборенди та 
передачі права власності на орендоване майно до третіх осіб; страхування орен-

дованого майна на суму, не меншу, ніж його балансова вартість; строк оренди 
приміщення – 1 рік з можливістю пролонгації на той самий термін та тих самих 
умовах, які були передбачені договором, за умови належного виконання сторо-
нами своїх зобов’язань.

Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом місяця від моменту опублі-
кування цієї інформації.

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

Для участі у конкурсі претендент подає:
лист – заяву та конкурсні пропозиції, що містять: назву та місцезнаходження 

об’єкта, який він бажає взяти в оренду; відомості про претендента (копія свідоцтва 
про державну реєстрацію підприємства, копія довідки про внесення в ЄДРПОУ або 
витяг з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, статут 
(за наявності) (копії засвідчуються нотаріусом); відомості про наявність досвіду у 
сфері організації діяльності буфетів та кафе; відомості про фінансовий стан учас-
ника конкурсу; запропонований претендентом розмір орендної плати; додаткові 
зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’єкта.

Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті.
Заяви приймаються за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 7. 

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

інформація 
військової частини 3029 національної гвардії україни м. Запоріжжя про 

проведення конкурсу на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Військова части-

на 3029 Національної гвардії України м. Запоріжжя, адреса: 69013, м. Запоріжжя, 
вул. Військбуд, 123.

� Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення у скла-
ді: кімн. № 20 площею 13,9 м2, кімн. № 21 площею 34,8 м2, коридору  № 23 
площею 9,6 м2, кухні  № 24 площею 24,0 м2, загальною площею 82,3 м2, 
вбудовані в перший поверх одноповерхової будівлі, що  розташована за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 123.

стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинно-
го законодавства, за базовий місяць – жовтень 2016 р. становить 1 245,56 
грн (без Пдв).

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

міщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів під-
акцизної групи; компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди 
та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки 
майна; виконання ремонту орендованого майна; встановлення приладів обліку 
комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих до-
говорів з постачальними організаціями.

Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії: 
заяву про оренду (подається окремо від документів, визначених нижче); доку-

менти, що додаються до заяви про оренду, у запечатаному непрозорому конверті; 
належним чином оформлену довіреність, видану представнику юридичної особи; 
відомості про учасника конкурсу; копії установчих документів: засвідчені в нотарі-
альному 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).

Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 10 кален-
дарних днів з моменту опублікування цієї інформації.

конкурс буде проведено об 11.00 за адресою м. Запоріжжя вул. Північ-
не шосе, 113, кімн. 22 на 11-й календарний день з дати опублікування цієї 
інформації в газеті «відомості приватизації». телефони для довідок: (061) 
236-41-06, факс (061) 224-58-15.

іНФОРМАЦіЯ ПРО ОРеНДУ МАЙНА НАН УКРАЇНИ
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація 
джкП нан україни про проведення конкурсу на право укладення  

договору оренди нерухомого державного майна
� Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нежитлове приміщення за-

гальною площею 479,6 м2 на першому та частина другого поверху будівлі, 
реєстровий номер 30573192.2.ХПХутт315.5, за адресою: м. Київ, вул. Воло-
димирська, 51-53.

Балансоутримувач нежитлового приміщення: ДЖКП НАН України; м. Київ, 
вул. Ежена Потьє, 9.

Орган управління майном: Національна академія наук України.
Вартість майна за незалежною оцінкою – 13 323 288,00 грн.
Умови конкурсу.
стартовий розмір орендної плати становить 185,92 грн/м2 без Пдв (від-

повідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду дер-
жавного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 786 від 
04.10.1995). Мета використання: розміщення аптек, що реалізують готові ліки, 
виготовлення ліків за рецептами. У приміщенні необхідний ремонт. Потенційний 
орендар відшкодовує вартість оцінки, витрати на публікацію оголошення, сплачує 
перед підписанням договору оренди орендну плату за два місяці оренди (за перший 
та останній), забезпечує страхування майна на користь орендодавця, компенсує 
земельний податок під об’єктом оренди. Оскільки внутрішньобудинкові системи 
не перебувають на балансі ДЖКП НАН України, то для надійної та безпечної екс-
плуатації об’єкта необхідно отримання дозволу балансоутримувача будинку на 
приєднання до внутрішньобудинкових мереж. Зобов’язання не зберігати і не вико-
ристовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, радіоактивні речовини 
і матеріали. Термін дії договору оренди – до трьох років з можливою подальшою 
пролонгацією відповідно до чинного законодавства.

Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Заяви на конкурс щодо оренди зазначеного об’єкта приймаються протягом 17 

календарних днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, вул. Еже-
на Потьє, 9. Додаткова інформація за тел. (044) 456-46-30.

конкурс буде проведено на 21-й день об 11.00 після опублікування цієї 
інформації за вище вказаною адресою.

Для участі у конкурсі учасник надає такі документи:
заяву про участь у конкурсі; відомості про учасника із зазначенням місцезнахо-

дження (місця проживання), реквізитів, інформації про засоби зв’язку з ним; дозвіл 
від балансоутримувача будинку на приєднання до внутрішньобудинкових мереж.

для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представни-
ка юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену 
належним чином копію звіту про фінансові результати учасника з урахуванням 
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від учасни-
ка, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство; завірену належним 
чином копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців;

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

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

Продовження. Початок рубрики на стор. 4 – 6

ПіДСУМКИ
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 16.06.2016
1. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 17,0 м2. та частина 

даху площею 4,0 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Інтерпайп ІНТ». Адреса: м. Дніпро-
петровськ, вул. Косіора, 27к. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець конкурсу – ФОП Данильченко 
В. В. Вартість роботи – 3500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

2. Назва об'єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2. Балан-
соутримувач: Софіївська виправна колонія управління Державної пенітенціарної 
служби України в Дніпропетровській області (№ 45). Адреса: Дніпропетровська 
обл.,с. Макорти, вул. Центральна. Мета оцінки – визначення ринкової вартос-
ті об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець конкурсу – ПП 
«ЦНЕ «Гарант». Вартість роботи – 3500,00 грн, строк виконання (у календарних 
днях) – 4.

3. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 423,3 м2. Балансо-
утримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Моніторна, 2. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Переможець конкурсу – ФОП Перевай В. С. Вартість роботи – 4500,00 грн, 
строк виконання (у календарних днях) – 4.

4. Назва об'єкта: частина нежитлового приміщення площею 6,18 м2. Балансо-
утримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Адреса: 
м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 18. Мета оцінки – визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець конкурсу – ФОП 
Перевай В. С. Вартість роботи – 4000,00 грн, строк виконання (у календарних 
днях) – 4.

5. Назва об'єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2. Балансо-
утримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса: м. Дніпропетровськ, 
вул. Аржанова, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Переможець конкурсу – ФОП Перевай В. С. Вартість 
роботи – 4000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

6. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 106,4 м2. Балансоу-
тримувач: Національна металургійна академія України. Адреса: м. Дніпропетровськ, 
просп. Гагаріна, 11. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Переможець конкурсу – ФОП Перевай В. С. Вартість 
роботи – 4500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

7. Назва об'єкта: частина даху площею 13,58 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО 
«Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпропе-
тровськ, пров. Шаховий, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець конкурсу – ФОП Данильченко 
В. В. Вартість роботи – 3500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

8. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 356,0 м2. Балан-
соутримувач: ПАТ «Євраз – Дніпропетровський металургійний завод ім. Петров-
ського. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Калініна, 67. Мета оцінки – визначен-
ня ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець 
конкурсу – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість роботи – 5200,00 грн, строк виконання 
(у календарних днях) – 4.

9. Назва об'єкта: частина даху площею 8,5 м2 та частина поверхні стіни пло-
щею 8,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Український державний головний науково-
дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних та екологічний вишукувань 
УКР НДІІНТВ». Адреса: м. Дніпропетровськ, пров. Джинчарадзе, 12. Мета оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. 
Переможець конкурсу – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 3500,00 грн, 
строк виконання (у календарних днях) – 4.

10. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 25,6 м2. Балансо-
утримувач: Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених в запас 
військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. Адреса: м. Кри-

вий Ріг, вул. Комуністична, 13. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець конкурсу – ФОП Воротеляк Е. Е. 
Вартість роботи – 1260,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

11. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 49,13 м2. Балан-
соутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий 
Ріг, пл. Визволення, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Переможець конкурсу – ФОП Воротеляк Е. Е. Вар-
тість роботи – 1170,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

12. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 166,8 м2. Балан-
соутримувач: Автотранспортний технікум ДВНЗ «Національний гірничий універси-
тет». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Кірова, 111б. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець 
конкурсу – ФОП Перевай В. С. Вартість роботи – 4500,00 грн, строк виконання (у 
календарних днях) – 4.

13. Назва об'єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 54,8 м2. Ба-
лансоутримувач: Національна металургійна академія України. Адреса: м. Дніпро-
петровськ, вул. Набережна Перемоги, 38а. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець конкурсу – 
ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість роботи – 3000,00 грн, строк виконання (у кален-
дарних днях) – 4.

14. Назва об'єкта: частина даху площею 13,5 м2 та частина зовнішньої по-
верхні стіни площею 6,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адре-
са: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 15. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець конкур-
су – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 3500,00 грн, строк виконання (у 
календарних днях) – 4.

15. Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 42,1 м2. Балансо-
утримувач: ДП «Укрдіпромез». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Воскресенська, 
8-10. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Переможець конкурсу – ФОП Перевай В. С. Вартість роботи – 
4300,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.


