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проДаж об’єктів групи а

у фонді державного майна україни  
за номером телефону  

(044) 254-29-76 працює гаряча лінія

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Харківська область

1. Нежитлова будівля газорозподільного пункту загальною площею 34,1 м2 
за адресою: Харківська обл., м. Богодухів, вул. Шевченка, 1, що перебуває на 
балансі ТОВ «Богодухівський хлібозавод «АПІ-ПЛЮС». Приватизовано юридич-
ною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 
14 040,00 грн, у т. ч. ПДВ – 2 340,00 грн.

2. Нежитлова будівля електропідстанції ЗТП-275 загальною площею 63,1 м2 
за адресою: Харківська обл., м. Богодухів, вул. Шевченка, 1, що перебуває на 
балансі ТОВ «Богодухівський хлібозавод «АПІ-ПЛЮС». Приватизовано юридич-
ною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 
25 920,00 грн, у т. ч. ПДВ – 4 320,00 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ 
НА АУКЦІОНІ

Перелік 
об’єктів державної власності групи а, що підлягають  

приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 13.10.2016 № 1869)

вінницька область
Будівля їдальні літ. «А» загальною площею 428,4 м2 з підвалом літ. «п/А», з вхо-

дом в підвал літ. «в/п», ґанками разом із земельною ділянкою, що перебуває на 
балансі Сніжанської сільської ради (код за ЄДРПОУ 04327790) за адресою: 22222, 
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна, вул. Шкільна, 4.

терноПільська область
1. Окреме індивідуально визначене майно – нежитлове приміщення гара-

жа загальною площею 44,28 м2 (літера Б), що перебуває на балансі Головно-
го управління статистики у Тернопільській області (код за ЄДРПОУ 02362374) 
за адресою: 47302, Тернопільська обл., Збаразький р-н, м. Збараж, вул. Шолом 
Алейхема, 19.

2. Окреме індивідуально визначене майно – частина приміщення будівлі склад-
ських приміщень і гаражів – гараж загальною площею 23,4 м2 (літера А), що пере-
буває на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області (код 
за ЄДРПОУ 02362374) за адресою: 47302, Тернопільська обл., Козівський р-н, 
смт Козова, вул. Стефаника, 16.

київська область
інформація 

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

Назва об’єкта: будівля недіючої лазні загальною площею 137,6 м2.
Адреса об’єкта: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, 

вул. Першотравнева, 11.
Балансоутримувач: ВАТ «Терезине» (правонаступник – ТДВ «Терезине») (код 

за ЄДРПОУ 05407982).
Адреса балансоутримувача: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Те-

резине, вул. Першотравнева, 2.
Відомості про об’єкт: одноповерхова прямокутна в плані цегляна будівля. 

Рік побудови – 1930. Будівля побудована по типовому проекту. Група капіталь-
ності – ІІІ. Технічні характеристики: фундамент стрічковий бетонний; стіни та 
перегородки цегляні, кам’яні, оштукатурені, побілені; перекриття залізобетон-
не, дерев’яне; покрівля – листи хвилястого шиферу; дах двоскатний; підлога 
дощата, плитка; прорізи дерев’яні. Інженерні мережі відключені та перебувають 
у неробочому стані. Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів 
будівлі задовільний.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 178 742,00 грн, ПДВ – 35 748,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 214 490,40 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації 

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

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

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

Сума грошових коштів у розмірі 21 449,04 грн, що становить 10 % від початко-
вої ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській 
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач – РВ ФДМУ 
по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта при-
ватизації в сумі 21 449,04 грн, без ПДВ»).

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

аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним то-
вариством державна акціонерна компанія «національна мережа аукціонних 
центрів» (http://nmac.net.ua) 15 листопада 2016 року. Час початку аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 13.00.

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

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 11 листопада 2016 
року до 18.00.

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

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

терноПільська область
інформація 

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

Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля 
трансформаторної підстанції загальною площею 40,2 м2.

Адреса: вул. Тернопільська, 21а, м. Бережани, Бережанський р-н, Тернопіль-
ська обл., 47500.

Балансоутримувач: ВАТ «Бережанська макаронна фабрика», ліквідовано 
як юридична особа ухвалою господарського суду Тернопільської області від 
01.09.2005 у справі № 10/Б-88.

Відомості про об’єкт: будівля трансформаторної підстанції розташована в се-
рединній частині м. Бережани, наближеній до вул. Тернопільської. Двоповерхова 
нежитлова будівля спеціального призначення, загальна площа – 40,2 м2, техноло-

гічне обладнання трансформаторної підстанції відсутнє, будівля перебуває в неза-
довільному стані, від’єднана від джерела напруги, комунікації відсутні, не експлуа-
тується. Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,6369 га, кадастровий 
№ 6120410100:04:003:0023, яка перебуває в приватній власності.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 13 490,00 грн, 
ПДВ – 2 698,00 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 16 188,00 грн.
Умови продажу:
покупець на власний розсуд визначає подальше використання об’єкта; здій-

снює державну реєстрацію нерухомого майна – об’єкта приватизації протягом од-
ного року з моменту підписання акта приймання-передачі; питання користування 
земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог 
чинного законодавства; подальше відчуження та передача в заставу об’єкта мож-
ливі лише після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта та за умови збере-
ження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, 
виключно за згодою державного органу приватизації; надавати РВ ФДМУ по Тер-
нопільській області необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконан-
ня умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати у здійсненні контролю за 
виконанням договору купівлі-продажу.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 1 618,80 грн, що становить 10 % 

від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37313019011911, 
одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, банк 
одержувача – Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.

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

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р № 37187501900001, 
одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, банк 
одержувача – ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 14 листопада 2016 
року до 17.00.

аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде прове-
дено українською універсальною біржею 18 листопада 2016 року. Час 
початку торгів – 11.00 , час закінчення аукціону (внесення цінових пропо-
зицій) – 13.00.

Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповід-
но до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої привати-
зації 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 р. за № 1147/27592.

Заява на участь в аукціоні за методом зниження ціни та фотокопії документів, 
що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української уні-
версальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
за методом зниження ціни зобов’язані надіслати на адресу Української універ-
сальної біржі (01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, офіс 413) оригінал заяви 
на участь в аукціоні за методом зниження ціни 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 за методом зниження ціни 
в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та роз-
гляду 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, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (із вне-
сеними змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна за його розташуванням в робочі дні. Додатко-
ву інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: 
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 504 тел. (0352) 25-04-87.

м. київ
інформація 

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

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

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

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

257, державний номер АА 8416 ВМ, інвентарний номер 8457, не увійшов до ста-
тутного капіталу ПАТ «Мостобуд» та перебуває на балансі Мостозагону № 2. Кран 
КС-4561 найбільш потужний вітчизняний автомобільний кран максимальною ван-
тажопідйомністю 16 т на основній стрілі, оснащений основною стрілою завдовж-
ки 10,0 м, подовженими – 14,0, 18,0 і 22,0 мм, з гуськом 5,0 м. Веж-стріловим 
обладнанням не оснащується. Базове шасі автомобіля КрАЗ-257К1 або КрАЗ 
-250. Силова установка – генератор ЕСС5-82-4У2. Привід крана електричний 
(від власної установки або від зовнішньої мережі). Привід механізмів індивіду-
альний (від електродвигуна). Система управління робочими рухами контролера 
дозволяє поєднувати підіймання (опускання) гака або стріли з обертанням по-
воротної платформи. Швидкості робочих рухів регулюються підключенням опо-
рів в ланцюзі роторів і зміною частоти струму генератора. Кран має гідравлічні 
виносні опори і може працювати на виносних опорах, без виносних опор, може 
пересуватися з вантажем на гаку не більше 4,4 т на основній стрілі зі швидкістю 
до 5 км/год. Пересування з вантажем дозволено тільки при розташуванні стріли 
по осі крана в сторону заднього моста. Кабіна управління в зимовий час опалю-
ється електрообігрівачем. Характеристика КТЗ: номер шасі 325204014408/4407G, 
маса без навантаження: 20000, повна маса: 20000, об’єм двигуна – 14 860,0 см3, 
пробіг – 253 461,0 км.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 90 673,20 грн. ПДВ – 18 134,64 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 108 807,84 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшого використання 

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

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

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

аукціон за методом зниження ціни в електронній формі в он-лайн режи-
мі буде проводитись філією «київський аукціонний центр» Пат державна 
акціонерна компанія «національна мережа аукціонних центрів» в системі 
електронних торгів 14 листопада 2016 року. Час початку аукціону (внесен-
ня цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових 
пропозицій) – 15.00.

Кінцевий термін приймання заяв (за три дні до дати проведення аукціону) – 
10 листопада 2016 року до 17.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
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фдму – 25 років

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

волинська область
інформація 

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

незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення режимного 

корпусу (гуртожиток спецконтингенту) «літер б-3» площею 62,0 м2. Найме-
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: Луцький слідчий ізолятор управління 
Державної пенітенціарної служби України у Волинській області. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: 43005, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру 
орендної плати для укладення договору оренди державного майна. Телефон за-
мовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. 
Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . 
Розмір земельної ділянки, усього: 1,0684 га (пропорційний площі (частині площі) 
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової те-
риторії). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 
3. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування слідчого ізолятора. 
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною 
ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: станом на 23.11.2012: 
401,88 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016. Платник робіт 
з оцінки – ТзОВ «РЕН ЕНЕРДЖІ».

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі «а-9» площею 
14,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління 
статистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Во-
линська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладен-
ня договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс 
замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: 
rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні 
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділян-
ки, усього: 0,2887 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом 
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце 
розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Цільове призна-
чення земельної ділянки: для обслуговування адміністративного приміщення. 
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною 
ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: станом на 18.03.2016: 
468,45 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016. Платник робіт 
з оцінки – ФОП Коломейчук О. М.

�  3. Назва об’єкта оцінки: частина технічного приміщення площею 
15,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у Волинській області. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луцький р-н, с. Підгайці, вул. Дубнівська, 67а. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон замов-
ника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. 
Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . 
Кількість земельних ділянок: одна. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0064 га 
(пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням 
пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної 
ділянки: Луцький р-н, с. Підгайці, вул. Дубнівська, 67а. Цільове призначення зе-
мельної ділянки: для обслуговування технічного приміщення. Правовий режим 
земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нор-
мативна грошова оцінка земельної ділянки: станом на 31.01.2015: 68,05 грн/
м2. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.10.2016. Платник робіт з 
оцінки – ПрАТ «Київстар».

� 4. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставу старостав. Найме-
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Укрриба». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., Горохівський р-н, на території 
Холонівської сільської ради. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу 
(0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, осно-
вних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фі-
нансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки: відповідно до договору оренди 
від 17.11.2004 – 93,05 га. Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл., 
Горохівський р-н, на території Холонівської сільської ради. Цільове призначення 
земельної ділянки: для рибогосподарської діяльності. Правовий режим земельної 
ділянки: оренда. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація від-
сутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016. Платник робіт з оцін-
ки – ФОП Балабух С. Є.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗакарПатська область
IнформацIя 

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

незалежної оцінки майна
� Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 1-5 – 1-26 за планом) 

загальною площею 238,73 м2 першого поверху та підвальне приміщення 
(поз. 0-1 за планом) площею 54,0 м2 адмінбудинку (літ. а) жденіївської 
дільничної лікарні ветеринарної медицини. Місцезнаходження об’єкта: За-
карпатська обл., Воловецький р-н, смт Жденієво, вул. Шевченка, 183. Наймену-
вання балансоутримувача: Управління Держпродспоживслужби у Воловецькому 
районі (тел. (03136) 2-23-35). Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 
61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua За-
мовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцін-
ки: ТОВ «РЕЙКАРЦ ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ». Правовий режим земельної ділянки: 
право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 
21,30 грн/м2 станом на 24.01.2012. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.10.2016 (орієнтовна).

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

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

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

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і 
складається з:

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

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

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

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

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. Частина приміщення загальною площею 66,4 м2 на першому повер-

сі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Управління державної 
казначейської служби України в Тлумацькому районі Івано-Франківській області, 
за адресою: Івано-Франківська обл., м. Тлумач, вул. Д. Галицького, 17. Заплано-
вана дата оцінки: 30.09.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцін-
ки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – Тлумацька міська 
рада Івано-Франківській області.

� 2. Частина приміщень загальною площею 27,1 м2 (прим. № 28 – 6,6 м2, 
№ 29 – 8,7 м2, № 30а – 5,9 м2, № 31 – 5,9 м2) (крило 1) на першому поверсі 
недіючого навчального корпусу, що обліковується на балансі Богородчанського 
професійного будівельного ліцею, за адресою: Івано-Франківська обл., смт Бого-
родчани, вул. Шевченка, 59. Запланована дата оцінки: 30.09.2016. Мета проведення 
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовжен-
ня договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. 
Платник оцінки – ФОП Семків Ю. Р.

� 3. Частина нежитлового приміщення загальною площею 114,75 м2 
(прим. № 1 – 4,3 м2, № 2 – 51,5 м2, № 3 – 3,8 м2, № 4 – 12,9 м2, № 19 –17,2 м2, 
частина прим. № 12 – 9,75 м2) студентського навчально-виробничого кафе на 
першому поверсі гуртожитку, що обліковується на балансі Івано-Франківського 
державного коледжу технологій та бізнесу, за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Коновальця, 142. Запланована дата оцінки: 30.09.2016. Мета проведення 
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладен-
ня договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. 
Платник оцінки – ФОП Бот М. М.

� 4. Частина приміщення першого поверху будівлі прохідної – літера «а» 
площею 20,9 м2, що обліковується на балансі державного підприємства «Івано-
Франківський котельно-зварювальний завод», за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Хриплинська, 11. Запланована дата оцінки: 30.09.2016. Мета проведення 
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладен-
ня договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. 
Платник оцінки – ФОП Козак В. О.

� 5. Частина приміщення першого поверху будівлі прохідної – літера «а» 
площею 16,5 м2, що обліковується на балансі державного підприємства «Івано-
Франківський котельно-зварювальний завод», за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Хриплинська, 11. Запланована дата оцінки: 30.09.2016. Мета проведення 
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладен-
ня договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. 
Платник оцінки – ТОВ «Біоекоенерджі СП».

�  6. Частина приміщення загальною площею 112,4 м2 на першому 
поверсі недіючого навчального корпусу (крило II), що обліковується на ба-
лансі Богородчанського професійного будівельного ліцею, за адресою: Івано-
Франківська обл., смт Богородчани, вул. Шевченка, 59. Запланована дата оцінки: 
30.09.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ 
по Івано-Франківській області. Платник оцінки – Спільне українсько-німецьке під-
приємство у формі ТОВ «Імекс-Бого» ЛТД.

� 7. Частина приміщення загальною площею 30,3 м2 адмінбудівлі, що 
обліковується на балансі Івано-Франківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адре-
сою: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт Перегінське, вул. Січових 
Стрільців, 10. 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 – ФОП Коцан О. Б.

� 8. Частина приміщення загальною площею 62,8 м2 адмінбудівлі, що об-
ліковується на балансі Івано-Франківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 13б, 1-й поверх. Запланована дата оцін-
ки: 30.09.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по 
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ТОВ «Панорама плюс».

� 9. Приміщення на 1-му поверсі загальною площею 52,0 м2, у тому 
числі приміщення № 23, 24 згідно з технічним паспортом адміністративної 
будівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики в Івано-
Франківській області, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Косів, вул. Шевченка, 
13. Запланована дата оцінки: 30.09.2016.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оренди для укладення договору оренди.

Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області.
Платник оцінки – Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-

планувальне бюро відділу будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури Косівської РДА.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
1)підтвердних документів; 2) пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, 

калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання 
послуг з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; 3) доку-

ментів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою 
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до на-
дання послуг з оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою 
формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).

Максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною 
комісією під час обрання переможця, – 1 725,0 грн.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

інформація 
рв фдму по івано-франківській області про оголошення конкурсу 

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

� Об’єкт приватизації: єдиний майновий комплекс колишнього держав-
ного підприємства «інін», що орендується підприємством «ІНІН» Всеукраїнської 
організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України», за адресою: 76014, 
м. Івано-Франківськ, вул. Височана, 18. Мета проведення незалежної оцінки – 
продаж на аукціоні. Основні види продукції (послуг), що виробляються – вироб-
ництво паперових канцелярських виробів, брошурувально-палітурна діяльність. 
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних 
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, не-
матеріальних активів) – до складу ЄМК входять: 65 од. основних засобів, у тому 
числі 2 транспортних засоби, 27 од. необоротних активів (бібліотечний фонд) та 
майно орендаря: 29 од. основних засобів, малоцінні необоротні матеріальні акти-
ви. Об’єкти нерухомості та земельні ділянки відсутні. Балансова залишкова вар-
тість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових 
інвестицій, нематеріальних активів залишкова вартість – 408,0 тис. грн станом на 
31.07.2016. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні. Дата 
оцінки – 31.10.2016.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
1) підтвердних документів;2) 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; 3) документів щодо 
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (від-
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).

Максимальна ціна надання послуг з оцінки єдиного майнового комплексу, що 
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна 
перевищувати 10 580,00 грн.

Строк надання послуг з оцінки єдиного майнового комплексу не повинен пе-
ревищувати 20 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 про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в 
яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосеред-
ньо виконуватимуть роботи з оцінки майна; документи, що підтверджують право 
на виконання таких робіт; інформація про претендента за встановленою формою 
(відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента 
містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцін-
ки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств 
тощо), іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні 
та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових 
відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки 
та підписання звіту пр оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у само-
регулівних організаціях оцінювачів).

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

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

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

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

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

Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебува-
ють за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 
(0342) 55-31-39.

луганська область
інформація 

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

залучені до проведення оцінки об’єктів оренди
�  Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною 

площею 355,9 м2, у тому числі приміщення площею 23,0 м2 у підвалі (згід-
но з експлікацією приміщення по плану № 49, 50) та приміщення площею 
332,9 м2 на першому поверсі (згідно з експлікацією приміщення по плану 
№ 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45) в семиповерховій будівлі виробничого корпусу (інв. 
№ 4). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Ві-
лєсова, 1в. Балансоутримувач: ДП «Інститут азотної промисловості і продуктів 
органічного синтезу». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди 
для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.10.2016. Платник: ПАТ «УкрСиббанк».

Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну 

документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних докумен-
тів, а саме:

заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропози-
цію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, 
в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосе-

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

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до за-
яви, подаються в електронному вигляді до філії «Київський аукціонний центр» 
ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» 
на електронний ресурс https://nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з 
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу філії 
«Київський аукціонний центр» ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна 

мережа аукціонних центрів» (02660, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка (М. 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 надсилан-
ня 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 за адресою: 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 
8, понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.00.

Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по м. Києву, адреса: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331, понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, у п’ятницю – з 
9.00 до 16.00; телефон для довідок 281-00-34.
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редньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на 
виконання таких робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено 
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку 
майна, завірені їхніми особистими підписами; інформацію про претендента за 
встановленою формую.

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

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має 
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних 
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів 
нерухомого майна – не більше 5 днів).

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під-
твердних документів, що містяться в конверті.

конкурс відбудеться 15 листопада 2016 р. о 10.00 у рв фдму по луган-
ській області за адресою: 93404, луганська обл., м. сєверодонецьк, бульв. 
дружби народів, 32а.

Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційно-
документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області 
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу 
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби 
Народів, 32а. Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

львівська область
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (№ 19 площею 31,5 м2 

та № 18 частина площею 48,5 м2) на першому поверсі адміністративного 
(інженерного) корпусу загальною площею 80,0 м2. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Львів, вул. Авіаційна, 3. Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський дер-
жавний авіаційно-ремонтний завод». Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди 
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. Авіаційна, 3. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016 (орієнтовно). Платник робіт з 
оцінки – ТзОВ «МАРКЕТ МАТС».

� 2. Назва об’єкта оцінки: вимощення асфальтобетонного загальною пло-
щею 1 635,0 м2 та окремостоячої будівлі пункту заправки літ. Ю-1 площею 
7,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Курмановича, 1а. Балан-
соутримувач: 1 об’єднаний загін Державної спеціальної служби транспорту. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру оренд-
ної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-
62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: 
lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині пло-
щі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Курмановича, 1а. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ФОП Пришлівський Мар’ян Дмитрович.

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 18 загальною пло-
щею 15,3 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 2. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Підвальна, 18. Балансоутримувач: Українська 
академія друкарства. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Теле-
фон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). 
Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земель-
ної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з 
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування 
земельної ділянки: м. Львів, вул. Підвальна, 18. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна): 30.09.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП 
Жмихов Володимир Юрійович.

� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі прохідної до 
спального корпусу № 1 загальною площею 77,6 м2. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Суховоля, 35. Балансоутримувач: ДП 
«Санаторій «Кришталевий палац». Мета проведення незалежної оцінки: визначен-
ня вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного 
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір 
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди 
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування 
земельної ділянки: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Суховоля, 35. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016 (орієнтовно). Платник робіт з 
оцінки – ФОП Гергель Людмила Володимирівна.

� 5. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення площею 
173,9 м2 на першому поверсі виробничого корпусу. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Львів, вул. Тернопільська, 38. Балансоутримувач: ДП «Виробничо-
поліграфічне підприємство МОУ «Армія України». Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладен-
ня договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орен-
ди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Міс-
це розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Тернопільська, 38. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016 (орієнтовно). Платник робіт з 
оцінки – ПП «Еко-Сервіс Лева».

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 рекомендована 
максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 
року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 
725,40 грн для нежитлових приміщень та їх частин; 1 849,90 грн для окремо роз-
ташованої будівлі.

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

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

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

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

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

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

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

інформація 
рв фдму по львівській області про оголошення конкурсу з відбору 

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

� Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – плавальний 
басейн. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: АСТзОВ «Звенигород» 
(ліквідовано). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Пустомитівський 
р-н, с. Звенигород, пл. Звенигород, 1461. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні 
під розбирання. Телефон замовника конкурсу (032) 255-38-55 (відділ приватиза-
ції 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): 31.10.2016. Платник робіт з оцінки: 
РВ ФДМУ по Львівській області.

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

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

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

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 потрібно зробити 
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

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

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

одеська область
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів державної власності
� 1. Назва об’єкта оцінки: будівля мазутонасосної, естакада мазутозливу 

загальною площею 1 151,2 м2 та резервуари площею 6 000,0 м3. Наймену-
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «МТП «Южний». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Южне, вул. Берегова, 13. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення до-
говору оренди. Телефони замовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. 
Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господар-
ського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий ре-
жим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.06.2016. Інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Термінал стівідорінг і Ко», тел. 750-73-43.

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення п’ятого поверху будівлі 
кПо загальною площею 726,72 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: ДП МОУ «Одеський проектний інститут». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, вул. Армійська, 18. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору орен-
ди. Телефони замовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна 
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності 
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий 
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвести-
цій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за 
групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товари-
ства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансо-
вих інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок 
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, 
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) 
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільо-
ве призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) 
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з 
оцінки: ТОВ «КАНО ТРЕЙД», тел. 710-02-28.

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому та другому 
поверхах будівлі загальною площею 238,2 м2. Найменування балансоутриму-
вача об’єкта оцінки: ДП «МТП «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська 
обл., м. Южне, вул. Берегова, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору орен-
ди. Телефони замовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна 
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності 
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий 
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвести-
цій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за 
групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товари-
ства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансо-
вих інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок 
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, 
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) 
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільо-
ве призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) 
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з 
оцінки: ТОВ «Термінал стівідорінг і Ко», тел. 750-73-43

� 4. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху спортивної зали 
при гуртожитку № 1 загальною площею 316,5 м2. Найменування балансоутриму-
вача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 112. Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди. Телефони замовника конкурсу (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. 
Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського това-
риства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазна-
чається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних 
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Громадська ор-
ганізація «Спортвний клуб дзюдо самбо «Європа», тел. (067) 485-13-93.

� 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (№ 14, 20, 21, 22) в од-
ноповерховій будівлі складу № 4 з підвалом загальною площею 345,0 м2. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Концерн «Військторгсервіс». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Амурська, 5. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з ме-
тою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу (048) 731-50-28, 
(048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. 
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні 
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти не-
завершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з 
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (влас-
ного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів 
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, па-
кетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошо-
ва оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які міс-
тять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.06.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Левін Ігор Ми-
колайвич, тел. (067) 785-73-81.

� 6. Назва об’єкта оцінки: майданчик загальною площею 21,6 м2. Най-
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Іллічівський морський тор-
говельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, 
с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 
731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс 
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематері-
альні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, дов-
гострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за група-
ми): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвес-
тицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок 
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, 
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) 
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільо-
ве призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) 
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 

проводиться оцінка майна): 16.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з 
оцінки: ТОВ «Мерін Брідж» (код за ЄДРПОУ 31377917), (048) 682-55-44, welcome@
mbridge.com.ua Оксана.

� 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 1-го поверху на тери-
торії підприємства «одесавіаремсервіс» загальною площею 53,21 м2. Най-
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський 
авіаційний завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. М. Жукова, 
32а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замов-
ника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, 
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсут-
ні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвести-
ції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, 
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошо-
ва оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які міс-
тять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
16.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: приватний підприємець 
Гайчук Світлана Валеріївна (код за ЄДРПОУ 2502915925), (067) 482-28-21.

� 8. Назва об’єкта оцінки: частина горищного приміщення (12,0 м2) та 
частина покрівлі (5,0 м2) загальною площею 17,0 м2. Найменування балансоу-
тримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Науково-дослідний проектно-
конструкторський інститут морського флоту України». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 15а. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника 
конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Елек-
тронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної ді-
яльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються 
окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий ре-
жим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 16.09.2016. Інформація 
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «лайфселл» (код за ЄДРПОУ 22859846), 
тел.: (063) 822-34-62 Вадим, (093) 776-77-23 Михайло, (092) 100-10-51 В’ячеслав, 
(093) 324-10-81 oksana.dermenzhy@hilltel.com Оксана; yulia.povkh@hilltel.com, Оле-
на Миколаївна головний бухгалтер (063) 210-05-43.

� 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 5-му поверсі та ді-
лянка даху будівлі уч.корп. № 2 загальною площею 65,3 м2. Найменуван-
ня балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія зв’язку 
ім. О. С. Попова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пішонівська, 
5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замов-
ника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, 
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсут-
ні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвести-
ції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, 
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошо-
ва оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які міс-
тять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
16.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «МТС Україна» 
(ПрАТ «МТС Україна») (код за ЄДРПОУ 14333937), (095) 289-55-55 Олексій.

� 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення вестибуля першого 
поверху у 3-поверховій будівлі учбового корпусу загальною площею 7,0 м2. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія 
зв’язку ім. О. С. Попова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Кузнечна 
(Ковальська), 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Теле-
факс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: 
snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господа-
рювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, осно-
вні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається 
окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-
вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомос-
ті про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 16.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП 
Трамбовецька Ірина Володимирівна (ідентифікаційний номер 2511714927), (067) 
921-12-21 Ігор Юрійович.

� 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове виробниче приміщення загальною 
площею 54,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Автогос-
подарство УМВС України в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, вул. 25 Чапаївської Дивізії, 1а. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника 
конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Елек-
тронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної ді-
яльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються 
окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий ре-
жим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 16.09.2016. Інформація 
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Долбня Вадим Володимирович (іденти-
фікаційний номер 2958625478), (067) 559-88-87.

� 12. Назва об’єкта оцінки: частини вестибуля третього рівня будівлі па-
сажирського комплексу одеського морського вокзалу загальною площею 
2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державно-
го підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Одеського 
морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 
6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замов-
ника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, 
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсут-
ні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвести-
ції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, 
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошо-
ва оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які міс-
тять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
16.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Марфін Банк» 
(код за ЄДРПОУ 21650966), Носаль Світлана (04868) 2-48-45 (Іллічівськ), 30-15-
00 Петренко Віктор Миколайович, 30-15-01, (067) 787-71-20, (063) 392-39-20 
vpetrenko@marfinbank.ua, (050) 969-40-57 Носаль Світлана.

� 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 1-го поверху в будів-
лі портклубу загальною площею 55,14 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських 
портів України» (адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, Ланжеронівський узвіз, 2. Мета проведення оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон за-
мовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. 
Електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються 
окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
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земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий ре-
жим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 16.09.2016. Інформація 
про особу – платника робіт з оцінки: Міжнаціональна благодійна місія «Місія – Мо-
реплавцям» (код за ЄДРПОУ 22477441), (050) 552-12-51.

� 14. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення в одноповер-
ховій будівлі на території університету загальною площею 10,0 м2. Наймену-
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, Композитора Ніщинського, 1. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон за-
мовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. 
Електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються 
окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий ре-
жим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 16.09.2016. Інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: ФОП Кошман Ірина Павлівна (ідентифікаційний 
номер 2505413408), (067) 485-87-64, 762-83-15.

� 15. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на першому 
поверсі 3-ї будівлі учбового корпусу № 2 загальною площею 10,0 м2. На-
йменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний аграрний 
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 
13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замов-
ника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, 
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсут-
ні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвести-
ції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, 
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошо-
ва оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які міс-
тять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
16.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Ковальов О. В. 
(ідентифікаційний номер 2891612971), (067) 928-41-44

� 16. Назва об’єкта оцінки: приміщення будівлі вхідного павільйону, інв. 
№ 073015, загальною площею 6,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів 
України» (адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринко-
вої вартості об’єкта для пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса 
замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого 
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак-
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплек-
сів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Міс-
це розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова 
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять дер-
жавну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 23.09.2016. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Мейліцева Ольга Петрівна 
(ідентифікаційний номер 2094023500), тел. (050) 392-66-91.

� 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення підвалу та першого по-
верху будівлі літ. «в» (інв. № 1030091) загальною площею 102,8 м2. Найме-
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) 
клінічний санаторій ім. В. П. Чкалова» МОЗУ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, пров. Санаторний, 8а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта для пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 
731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого 
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак-
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплек-
сів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Міс-
це розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова 
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять дер-
жавну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 23.09.2016. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Голубєв Ігор Борисович (іден-
тифікаційний номер 2001701615), тел. (094) 955-61-21.

� 18. Назва об’єкта оцінки: частина виробничого майданчика на території 
скПс загальною площею 18,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: ДП «Іллічівський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 2. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон за-
мовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. 
Електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окре-
мо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних діля-
нок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, 
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) 
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове при-
значення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. 
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відо-
мості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 30.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Дочірнє 
підприємство «Інтертек Україна» (код за ЄДРПОУ 32428930), Наталя Кобко (050) 
490-39-27, natalia.kobko@intertek.com; 778-67-67.

� 19. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі (інв. 
№ 3266) на 9-му причалі скПр загальною площею 6,8 м2. Найменування ба-
лансоутримувача об’єкта оцінки: Іллічівська філія державного підприємства «Ад-
міністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська 
обл., м. Іллічівськ, вул. Сухоліманська, 22. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника 
конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електро-
нна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності 
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий 
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвес-
тицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо 
за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних діля-
нок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, 
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) 
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільо-
ве призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) 
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 30.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з 
оцінки: Українсько-американське спільне підприємство «Трейс» (код за ЄДРПОУ 
19055067), 34-55-55 Юрій (юрист) (050) 783-92-85.

� 20. Назва об’єкта оцінки: майданчик, вимощений бетонними плитами, 
загальною площею 13,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Спеціалізований Одеський санаторій «Салют». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, вул. Піонерська, 28. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса 
замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого 
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак-
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплек-
сів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Міс-

це розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова 
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять дер-
жавну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Козлова О. В. (ідентифікаційний 
номер 2753615864), (067) 488-83-73 Олена Валеріївна.

� 21. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 1-го поверху 
4-поверхової будівлі гуртожитку №1 ПдПу ім. к. д. ушинського загальною пло-
щею 2,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дігтярна, 24. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта з метою пролонгації договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29. 
Електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної ді-
яльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний май-
новий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 
1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазна-
чається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається 
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових 
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. 
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова 
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять дер-
жавну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Рябуха Олександр Миколайович 
(ідентифікаційний номер 2893411351), тел. (095) 279-33-30, (067) 482-82-61.

� 22. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 1-го поверху 
5-поверхової будівлі гуртожитку № 4 ПудПу ім. к. д. ушинського загальною 
площею 2,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний за-
клад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушин-
ського». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 19/21. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою пролонгації 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замов-
ника конкурсу (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, 
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсут-
ні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вар-
тість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) 
станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів неру-
хомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, 
часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування 
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Пра-
вовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016. Інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: ФОП Рябуха Олександр Миколайович (ідентифіка-
ційний номер 2893411351), тел.: (095) 279-33-30, (067) 482-82-61.

� 23. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого та другого по-
верхів у двоповерховій технічній будівлі лабораторного типу № 2 загальною 
площею 47,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська націо-
нальна академія зв’язку ім. О. С. Попова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська 
обл., Комінтернівський р-н, с. Іллічівка, вул. Шкільна, 27. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для пролонгації договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (048) 731-50-28. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-
29. Електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окре-
мо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних діля-
нок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, 
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) 
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове при-
значення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. 
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відо-
мості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 22.07.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Між-
народний благодійний фонд «Материнської слави «Юрія Кукліна» (код за ЄДРПОУ 
38017136), тел.: (067) 256-49-81 Куклін Юрій Олександрович

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

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

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового 
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосе-
редньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи 
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 28.10.2016. 
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на 
участь у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

конкурс відбудеться 03.11.2016 об 11.00 у рв фдму по одеській об-
ласті (65012, м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, кімн. 503). телефон 
для довідок (048) 731-50-39.

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.16 № 10-36-11307 (вх. РВ від 23.06.16 
№ 01103886) «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з оцінки 
майна у першому кварталі 2016 року»: «за результатами аналізу звітності, отри-
маної від регіональних відділень, Фонд інформує про середні значення ціни послуг 
з оцінки майна, що склалася у першому кварталі 2016 року за групами об’єктів: 
об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є од-
ним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, 
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 1 725,40 
грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та споруд – 3 
200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 грн; цілісний майновий 
комплекс – 10 580,00 грн.».

Полтавська область
інформація 

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

� 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 7,5 м2 (розміщення 
буфету). Місцезнаходження об’єкта: вул. Маршала Бірюзова, 26/1, м. Полтава. Ба-
лансоутримувач: Полтавський професіональний ліцей сфери послуг. Мета оцінки: 
визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована 
дата оцінки: 31.10.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхід-
ності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по 
Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Каленіченко В. О.

� 2. Назва об’єкта: адміністративне приміщення площею 11,1 м2 (тор-
гівля канцтоварами). Місцезнаходження об’єкта: вул. Старокиївська, 12, смт Ре-
шетилівка, Полтавська обл. Балансоутримувач: Управління Державної казначей-
ської служби України у Решетилівському районі Полтавської області. Мета оцінки: 
визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована 
дата оцінки: 31.10.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необ-
хідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ 
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Голуб Л. В.

� 3. Назва об’єкта: будівля гаража педуніверситету площею 228,2 м2 
(встановлення теплотехнічного обладнання). Місцезнаходження об’єкта: вул. 
Остроградського, 2, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавський національний 
педагогічний університет імені В. Г. Короленка. Мета оцінки: визначення ринкової 
вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2016. 
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних 
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. 
Платник виконаних робіт: ТОВ «Власна енергія».

� 4. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 76,5 м2 (роз-
міщення офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Незалежності, 21а, м. Хорол, Пол-
тавська обл. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Полтавській облас-
ті. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. 
Запланована дата оцінки: 31.10.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у 
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ 
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Альбатрос».

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

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

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

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

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

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

Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської 
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області 
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) 
до 04.11.2016 включно.

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбу-
дуться у рв фдму по Полтавській області 10.11.2016 о 10.00 за адресою: 
вул. небесної сотні (вул. леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, 
кімн. 404. робоча група перебуває за адресою: вул. небесної сотні (вул. 
леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. телефон для до-
відок (05322) 2-89-58.

терноПільська область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (кімната) 

адміністративного будинку площею 14,6 м2, що перебуває на балансі Голов-
ного управління статистики у Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: вул. С. Наливайка, 4, м. Теребовля, Тернопільська обл. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з ме-
тою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, 
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління 
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. 
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника 
конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення 
ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Теребовлянська районна 
організація Українського товариства мисливців та рибалок. Балансова залишкова 
вартість об’єкта оцінки станом на 31.08.2016: 0,0 тис. грн. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: підвальне приміщення, яке перебуває в осно-
вній будівлі під літ. «а», площею 47,19 м2, що перебуває на балансі РВ ФДМУ 
по Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Танцорова, 11, 
м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для роз-
рахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ 
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного 
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна 
адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ 
по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Домарецький Георгій Юрі-
йович. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.06.2016: 1 695,09 
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: підвальне приміщення, яке перебуває в осно-
вній будівлі під літ. «а», площею 17,75 м2, що перебуває на балансі РВ ФДМУ 
по Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Танцорова, 11, 
м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон за-
мовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-
36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки 
державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-
77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт 
з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт 
з оцінки: ФОП Домарецький Георгій Юрійович. Балансова залишкова вартість 
об’єкта оцінки станом на 30.06.2016: 637,59 грн. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна): 30.09.2016.

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною 
площею 8,0 м2 (у тому числі площа спільного користування 2,0 м2) третьо-
го поверху головного навчального корпусу, що перебуває на балансі Терно-
пільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль. Мета про-
ведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної 
плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, 
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління 
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. 
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника 
конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопіль-
ській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Буняк Ірина Володимирівна. Балансова 
залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.09.2016: 827,75 грн. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.

� 5. Назва об’єкта оцінки: частина зовнішнього фасаду адміністративної 
будівлі загальною площею 123,5 м2, що перебуває на балансі Департаменту 
агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Кн. Острозького, 14, м. Тернопіль. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної 
плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, 
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління 
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. 
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника 
конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопіль-
ській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Філик Дмитро Васильович. Балансова 
залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.09.2016: 8 340,85 грн. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.

� 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною 
площею 8,0 м2 (у тому числі площа спільного користування – 2,0 м2) першо-
го поверху головного навчального корпусу, що перебуває на балансі Терно-
пільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль. Мета про-
ведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної 
плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, 
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління 
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. 
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника 
конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопіль-
ській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Мігенько Андрій Юрійович. Балансова 
залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.09.2016: 827,75 грн. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.

� 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень площею 67,9 м2 
та частка площ спільного користування площею 1,1 м2 адміністративного 
будинку, що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Тернопільській 
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Івана Франка, 10а, м. Борщів, Тер-
нопільська область. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна 
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-
36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки 
державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77.  
Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з 
оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Тернопільське 
обласне відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працез-
датності. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.09.2016: 
25 042,34 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.

� 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення другого повер-
ху навчального корпусу № 1 літера «а», позиція 2-30 (коридор) площею 1,0 м2, 
що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного університету. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Львівська, 11, м. Тернопіль. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з ме-
тою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, 
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління 
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. 
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника кон-
курсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ 
по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Шнайдер Тарас Михайлович. 
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.08.2016: 1 309,95 грн. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.

� 9. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставу № 8 (а саме: водо-
випуску ставу № 8 (25592421.71.гЮтсжл065) інв. № 0169-70/5, водона-
пуску ставу № 8 (25592421.71.гЮтсжл064) інв. № 0169-70/4, дамба № 1 
ставу № 8 (25592421.71.гЮтсжл061) інв. № 0169-70/1, дамба № 2 ставу 
№ 8 (25592421.71.гЮтсжл062) інв. № 0169-70/2, перепускна споруда 
ставу № 8 (25592421.71.гЮтсжл063) інв. № 0169-70/3, що перебувають 
на балансі ДП «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Тернопільська обл., 
Лановецький р-н, на території Чайчинецької сільської ради. Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою 
передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань 
орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоратив-
ними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс 
замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: 
root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. 
Платник робіт з оцінки: ФОП Кухарський Роман Анатолійович. Балансова залишкова 
вартість об’єкта оцінки станом на 29.09.2016: 105 859,59 грн. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.

� 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення поз. 4-6 площею 
22,9 м2 та частка площ спільного користування площею 3,1 м2, разом 
26,0 м2 на четвертому поверсі лабораторного корпусу, що перебуває на ба-
лансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в 
оренду. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних 
відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними пра-
вами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника 
конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник 
робіт з оцінки: ТзОВ «ЮРВІДЕ». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки 
станом на 01.09.2016: 4 292,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцін-
ка майна): 31.10.2016.
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Продовження таблиці� 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень будівлі пло-
щею 12,8 м2, що перебуває на балансі Тернопільської дирекції Українського 
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: с. Семиківці, Теребовлянський р-н, Тернопільська область. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної 
плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 
52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, 
управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 
25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком». Балансова за-
лишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.07.2016: 0,0 грн. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.

�  12. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень площею 
13,7 м2 та частка спільного користування – 1,65 м2, що перебувають на ба-
лансі Тернопільської дирекції Українського державного підприємства поштового 
зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: с. Ілавче, Теребовлянський 
р-н, Тернопільська область. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартос-
ті майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин 
(0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави 
та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 
52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник 
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ 
«Укртелеком». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.07.2016: 
0,0 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.

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

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

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

1) заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за вста-
новленою формою; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 
розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до По-
ложення); письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом 
до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені 
їх особистими підписами та печаткою претендента; 2) документи щодо практич-
ного досвіду претендента та оцінювачів з виконання робіт з оцінки та інформація 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); 
копії висновків про вартість майна або витягів із звітів, підписаних оцінювачами, 
що будуть залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претенден-
та. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 
1.12 є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель офісної, 
торговельно-офісної, торговельної нерухомості; до об’єкта оцінки 1.5 – нерухоме 
майно – фасади, фасадні стіни; до об’єкта оцінки 1.8 – нерухоме майно – примі-
щення, частини будівель для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв 
та іншого подібного майна; до об’єкта оцінки 1.9 – нерухоме майно – інженерні 
споруди (гідротехнічні споруди, дамби); 3) конкурсна пропозиція претендента, яка 
подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни 
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк 
виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних 
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт 
з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із за-
конодавством. До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, 
вартість послуг з оцінки майна яких не перевищує 1 725,40 грн.

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

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

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

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

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

Черкаська область
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для роз-

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

� 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення четвертого поверху чотирипо-
верхової будівлі площею 30,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 

оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інсти-
тут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП 
Коваль Ю. В. Дата оцінки: 31.10.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина підсобного приміщення на четвертому 
поверсі у правому крилі площею 1,0 м2, частина підсобного приміщення на 
четвертому поверсі у лівому крилі площею 1,0 м2, частина підсобного примі-
щення на восьмому поверсі у правому крилі площею 1,0 м2, частина підсобного 
приміщення на восьмому поверсі у лівому крилі площею 1,0 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет імені Бог-
дана Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Крилова, 51, м. Черкаси. 
Платник робіт з оцінки: ТОВ «МАКЛАУТ-ІНВЕСТ». Дата оцінки: 30.10.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення підвалу площею 296,3 м2 
(вул. Глібка, 5, м. Умань, Черкаська область), частина нежитлового приміщен-
ня на першому поверсі головного навчального корпусу площею 5,9 м2 (вул. 
Інститутська, 4, м. Умань, Черкаська область), господарське приміщення на-
вчального корпусу № 4 площею 31,0 м2 (вул. Інститутська, 1, м. Умань, Чер-
каська область). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Уманський 
національний університет садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. 
Глібка, 5, м. Умань, Черкаська область; вул. Інститутська, 4, м. Умань, Черкаська 
область; вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська область. Платник робіт з оцінки: 
ФОП Ткаченко В. П. Дата оцінки: 30.10.2016.

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі будівлі 
(літ. а-2) площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ре-
гіональний сервісний центр МВС в Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: вул. Л. Українки, 21, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Автомото-
знак». Дата оцінки: 31.10.2016.

� 5. Назва об’єкта оцінки: допоміжні приміщення напівпідвалу (143,9 м2), 
частини приміщення першого поверху (112,3 м2), частини приміщення дру-
гого поверху (22,5 м2) загальною площею 278,7 м2 за адресою: вул. Хреща-
тик, 235, м. Черкаси та приміщення (74,2 м2) за адресою: бульв. Шевченка, 345, 
м. Черкаси. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна 
служба України та перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Головного 
управління ДФС у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Хре-
щатик, 235; м. Черкаси, бульв. Шевченка, 345, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: 
Товарна біржа «Капітал Черкащини». Дата оцінки: 31.10.2016.

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

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

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

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

Останній день подання заяв – 1 листопада 2016 року до 16.00.
конкурс відбудеться 7 листопада 2016 року об 11.00 в рв фдму по 

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

м. київ
інформація 

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

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

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач
Платник ро
біт з оцінки 

об’єкта

Орієнтов
на дата 
оцінки

1 Нежитлове примі
щення та асфальто
ваний майданчик

58,5 
(у т. ч. 
14,5 та 
44,0)

м. Київ, 
вул. Є. Харчен
ка, 36

Бортницьке міжрайонне 
управління водного госпо
дарства ім. Гаркуші М. А.

ФОП Ста
рик М. З.

31.10.16

2 Нежитлове при
міщення

73,3 м. Київ, вул. По
літехнічна, 39

НТУУ «Київський політех
нічний інститут»

ТОВ «Лондон
ська школа 
англійської 
мови»

31.10.16

3 Нежитлове при
міщення

50,4 м. Київ, просп. 
Степана Банде
ри, 19

ДП «Спеціалізована 
медикосанітарна частина 
№ 18 МОЗ України»

ФОП Івано
ва О. М.

31.10.16

4 Нежитлове при
міщення

69,4 м. Київ, 
вул. Гармат
на, 2

ДП “ВО «Київприлад» ТОВ «Між
народна 
Інтелектуальна 
Агенція»

31.10.16

5 Нежитлове при
міщення

18,2 м. Київ, 
вул. Яну ша 
Кор чака, 8 (вул. 
Баумана, 8)

ДНЗ «Центр професій
ної освіти інформаційних 
технологій, поліграфії та 
дизайну м. Києва»

ФОП Кри
кун Н. В.

31.10.16

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач
Платник ро
біт з оцінки 

об’єкта

Орієнтов
на дата 
оцінки

6 Нежитлове примі
щення – об’єкт куль
турної спадщини

164,0 м. Київ, 
вул. Бульварно
Кудрявська, 21

ДП «ПІ «Укрметротунель
проект»

ФОП Ху
тов Р. В.

31.07.16

7 Нежитлове примі
щення – об’єкт куль
турної спадщини

45,8 м. Київ, 
вул. Бульварно
Кудрявська, 21

ДП «ПІ «Укрметротунель
проект»

ТОВ «Дон
фільтр»

31.10.16

8 Нежитлове при
міщення

32,0 м. Київ, вул. Об
серваторна, 25

ДП «Державне спеціалізо
ване видавництво «Техніка»

ТОВ «ТД 
«ОсвітаЦентр»

31.10.16

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

№ 
з/п

Назва 
об’єкта 
оцінки

Пло
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Платник робіт з оцін

ки об’єкта

Орієнтов
на дата 
оцінки

1 Нежитлове 
приміщення

17,33 м. Київ, вул. Же
лябова, 4

Київський національний 
економічний університет 
ім. В. Гетьмана

ФОП Ольшевський 
І. А.

31.10.16

2 Нежитлове 
приміщення

44,4 м. Київ, 
вул. Еспланад
на, 46

Головне управління регі
ональної статистики

Всеукраїнська феде
рація бойових мис
тецтв з контактного 
карате

30.09.16

3 Частина 
нерухомого 
майна

130,2 м. Київ, вул. Ве
лика Васильків
ська, 73

Київський національний 
лінгвістичний універ
ситет

ФОП Данченко О. Б. 31.10.16

4 Нежитлове 
приміщення

18,9 м. Київ, вул. Ку
тузова, 8

Центральний держав
ний архів громадських 
об’єднань України

ТОВ «ВІН» 30.09.16

конкурси відбудуться 7 листопада 2016 року о 15.00 у рв фдму по м. ки-
єву за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.

Документи приймаються до 12.30 31 жовтня 2016 року за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-36.

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

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, який відбудеться 7 листопада 2016 року».

Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відпо-

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

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

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

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

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки асфальтований майданчик є: май-
данчик.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки нежитлове приміщення – об’єкт куль-
турної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять 
культурну цінність.

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, про-

веденого 10.10.2016, переможцем конкурсу щодо визначення вартості 
державної частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Світ ласощів», яка становить 14 800 000 гривень, що відповідає 40 % 
статутного капіталу товариства, з метою приватизації державної частки, ви-
знано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Консалтингова фірма «ЕКСПОКОМ». 
Вартість надання послуг з оцінки – 49 475,00 гривень. Строк надання послуг з 
оцінки – 27 календарних днів.

За результатами конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, про-
ведених 12.10.2016, переможцями конкурсу визнано:

суб’єкта оціночної діяльності –ТОВ «Консалтингове підприємство «Оріяна» 
щодо визначення вартості нежитлового приміщення загальною площею 17,9 м2 
на першому поверсі будівлі гуртожитку за адресою: м. Київ, вул. Російська, 70, 
що обліковується на балансі Київського національного університету культури і 
мистецтв, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 950,00 гривень;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Експертно-консалтинговий союз» 
щодо визначення вартості нерухомого майна – однокімнатної квартири № 3 
загальною площею 46,2 м2 на другому поверсі будинку за адресою: Київська 
обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, 4д з метою проведення взаєморозрахунків. 
Строк надання послуг з оцінки – 3 календарних дні. Вартість надання послуг з 
оцінки – 1 000,00 гривень.

Продовження рубрики на стор. 7

ОГОЛОШеННЯ ПРО НАМІР ПеРеДАТИ ДеРЖАВНе МАЙНО В ОРеНДУ

 департамент орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а

вінницька область
оголоШення 

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

39470203, Державна фіскальна служба України, Калинівська об’єднана державна по
даткова інспекція Головного управління ДФС у Вінницькій області, 22100, Вінницька 
обл., Козятинський рн, м. Козятин, вул. П. Орлика, 19, тел. (04342) 24828

Нерухоме майно –нежитлові вбудовані 
приміщення на 1му поверсі 3поверхового 
адміністративного приміщення (літ. А)

39292197.65.ЦХЮСАД012 22100, Вінницька обл., Козятин
ський рн, м. Козятин, вул. П. 
Орлика, 19

20,5 97 573,00 2 роки 364 дні Розміщення складу – 5,7 м2; здійснення торгівлі 
канцтоварами та надання послуг ксерокопіюван
ня – 7,4 м2; набір та відправка звітності – 7,4 м2

2 Державна служба України 
з питань геодезії, карто
графії та кадастру

38747357, Виробнича філія «Вінницька картографічна фабрика» державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру», 21100, м. Вінниця, 
вул. 600річчя, 19, тел. (0432) 560818

Нерухоме майно –нежитлові вбудовані 
приміщення на 1му поверсі виробничого 
корпусу (літ. «А»)

21616582.1.ЛИМГТИ024 21100, м. Вінниця, вул. 600
річчя, 19

355,01 1 583 700,00 4 роки 364 дні Розміщення закладу громадського харчування

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».

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 незалежною оцінкою без ПДВ, грн максимально можливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

26479247, Вище професійне училище Житомирського державного тех
нологічного університету, 10025, м. Житомир, вул. Корольова, 132

Приміщення гаража в будівлі 
майстерні (літ. В)

05407870.2.ЧВДЕКЕ053 м. Житомир, вул. Коро
льова, 132

45,8 59 892,00 2 роки 364 дні Виробництво та постачання 
теплової енергії

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

ЗакарПатська область
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон )

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза
лежною оцінкою, грн

максимально можли
вий строк оренди

мета викорис
тання

1 Державна фіскальна служ
ба України

39292197, Державна фіскальна служба України та в 
оперативному управлінні (користуванні) Закарпат
ської митниці ДФС (39515893), м. Ужгород, вул. Со
бранецька, 20, тел./факс 612207

Частина господарського блоку № 2 (літ. В), що складається з вбудованого приміщення 
(поз. 5), вбудованого приміщення (поз. 6), вбудованого приміщення (поз. 7), вбудова
ного приміщення (поз. 11), вбудованого приміщення (поз. 13) 

– Закарпатська обл., Великоберезнянський рн, 
с. Малий Березний, вул. Ублянська, 50

14,2 103 361,00 10 років Надання послуг 
митного брокера 

2 Державне агентство рибно
го господарства України

25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04050, 
м. Київ, вул. Тургенєвська, 82а, тел. (044) 4860791

Гідротехнічні споруди ставів – плотина з шахтним водозабором «Сальва» (інв. № 128, 
№ 130), земляна дамба «Сальва» з мокрим схилом (інв. № 129, № 129а)

25592421.26ААЕЖАГ945; 
25592421.26ААЕЖАГ940

Закарпатська обл., Виноградівський рн, м. Ви
ноградів

– 819 315,00 Не більше 5 років Вирощування 
товарної риби

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: м. ужгород, вул. собранецька, 60, рв фдму по Закарпатській області. 
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

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 неза

лежною оцінкою, грн
максимально мож
ливий строк оренди мета використання

1 РВ ФДМУ по Запо
різькій області

38025346, ТОВ «Масса групп», 69035, м. Запоріжжя, 
просп. Маяковського, 11, тел. (061) 7875765

Частина вбудованого нежитлового приміщення № 7 першого поверху будівлі (літ. А), інв. № 2000177, (у скла
ді приміщення № 3 площею 14,5 м2 та частини приміщення № 1 площею 2,35 м2)

38025346.1.ААББЕЖ894 м. Запоріжжя, 
вул. Перемоги, 62

16,85 54 048,00 2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта 
з продажу 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 один об’єкт оренди орендодавець 
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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фдму – 25 років

київська область
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження
загаль
на пло
ща, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Міністерство освіти  
і науки України

04543387, ДВНЗ «ПереяславХмельницький дер
жавний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди» 

Частина нежитлового приміщення в фойє навчального корпусу № 2 04543387.1.ИГЯКЧБ002 Київська обл., 
м. Переяслав
Хмельницький, вул. Сухом
линського, 30

1,0 4 200,00 2 роки 11 
місяців

Розміщення банкомата

2 Міністерство інфраструк
тури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Приміщення № 31 площею 23,1 м2 та приміщення № 32 площею 11,0 м2 на 1му по
версі Лабораторного корпусу; приміщення № 3 площею 10,7 м2, приміщення № 17 
площею 6,6 м2, приміщення № 18 площею 18,5 м2 та приміщення № 19 площею 
23,4 м2 на 1му поверсі Лабораторного корпусу; приміщення № 7 площею 32,2 м2 та 
приміщення № 8 площею 32,9 м2 на 1му поверсі Лабораторного корпусу

– Київська обл., м. Бориспіль, 
Аеропорт

33,1; 
59,2; 
65,1 

1 424 270,00; 
1 312 990,00; 
1 443 850,00

10 років Розміщення офісних приміщень; розміщення технологічних 
приміщень; розміщення кімнат відпочинку

3 Міністерство інфраструк
тури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Частина приміщення № 1 в будівлі Докангару «Східний» 20572069.458НЛТНПД494 Київська обл., м. Бориспіль, 
Аеропорт

170,0 976 531,00 1 рік Розміщення транспортного підприємства з перевезення 
пасажирів

4 Міністерство інфраструк
тури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Нежитлове приміщення № 249 на 2му поверсі пасажирського термінала «D»; нежит
лове приміщення № 273 площею 6,0 м2 на 2му поверсі пасажирського термінала «D»

– Київська обл., м. Бориспіль, 
Аеропорт

18,0; 
6,0

1 324 923,00; 
517 836,00

2 роки  
11 місяців

Розміщення офісного приміщення;
розміщення каси для продажу авіаквитків

5 Міністерство інфраструк
тури України

22919784, Київська обласна дирекція УДППЗ «Укр
пошта» 

Нежитлові приміщення Відділення поштового зв’язку № 17 21560045.1000.АААЖЕД538 Київська обл., м. Біла Церк
ва, бульв. Олександрій
ський, 43

34,7 202 600,00 1 рік Згідно з додатком 2 до Методики розрахунку орендної 
плати за державне майно та пропорції її розподілу, оренд
на ставка за яким дорівнює або є більшою за 15 %

6 Міністерство охорони 
здоров’я України

01984205, Державний заклад «Всеукраїнський клініч
ний медикореабілітаційний кардіохірургічний центр 
Міністерства охорони здоров’я України» 

Нежитлове приміщення – Київська обл., м. Ірпінь, 
вул. Пушкінська, 31

22,0 199 700,00 1 рік  Розміщення аптеки, що реалізує готові ліки

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

кіровоградська область
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління 

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

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

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

максимально мож
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

37939527, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного універ
ситету, 25005, м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1, тел. (0522) 344032

Нежитлове приміщення у будівлі медико
санітарної частини

01132330. 14.КАТГНП 788 м. Кіровоград, 
вул. Короленка, 22

16,8 64 137,00 2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної 
власності і провадить господарську діяльність з медичної практики

2 Міністерство внутріш
ніх справ України

08592224, Управління Міністерства внутрішніх справ України в Кіровоградській 
області, 25006, м. Кіровоград, вул. В. Чміленка, 41, тел. (0522) 397510

Нежитлові приміщення одноповерхової бу
дівлі дитячого приймальника (літ. АА’аа’а2)

– м. Кіровоград, вул. 40 
років Перемоги, 24

410,6 781 187,00 2 роки 11 місяців Розміщення закладу соціального захисту для бездомних громадян, 
призначеного для тимчасового або постійного перебування грома
дян похилого віку та інвалідів

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

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 неза
лежною оцінкою, грн

максимально можли
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство 
економічного роз
витку і торгівлі 
України

04728690, ДП «Науководослідний 
інститут метрології вимірювальних і 
управляючих систем», 79008, м. Львів, 
вул. Кривоноса, 6, тел. (032) 2399200

Нежитлові приміщення будівлі літ. «А3» загальною площею 541,1 м2; нежитлові приміщення 
будівлі літ. «А3» загальною площею 580,6 м2; нежитлові приміщення будівлі літ. «А3» загаль
ною площею 594,7 м2; нежитлові приміщення будівлі літ. «А3» загальною площею 613,6 м2; 
нежит лові приміщення одноповерхової будівлі літ. К (гараж) загальною площею 56,9 м2; нежит
лові приміщення одноповерхової будівлі літ. Л (прохідна) загальною площею 18,6 м2

– м. Львів, вул. Гуцульська,15; м. Львів, 
вул. Гуцульська, 17; м. Львів, вул. Гуцуль
ська, 19; м. Львів, вул. Гуцульська, 21; 
м. Львів, вул. Кривоноса, 4; м. Львів, 
вул. Кривоноса, 4

2 405,5 26 405 625,15  
станом на 30.06.2016

5 років Розміщення громадської організації 
на площі, що не використовується 
для провадження підприємницької 
діяльності

2 Міністерство 
інфраструктури 
України

22336769, ЛД УДППЗ «Укрпо
шта», м. Львів, вул. Словацького,1, 
тел. (032) 2764826

Частина технічного поверху площею 6,0 м2 та частина даху будівлі площею 34,0 м2 00492990.4.БЕШСНП9542 м. Львів, вул. Двірцева,1 40,0 333 410,00  
станом на 31.05.2016

1 рік Розміщення обладнання оператора 
телекомунікацій, що надає послуги 
з рухомого (мобільного) зв’язку

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».

одеська область
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза

лежною оцінкою, грн
максимально можли

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

Одеська філія «Адміністрація морських портів України», 65026, м. Одеса, 
пл. Митна, 1, тел. (048) 7293500

Нежитлові приміщення, у будів
лі МОРТЕК

38727770.10.АААИГА164 м. Одеса, Митна пл., 1/2 26,4 336 450,00 1 рік Розміщення благодійної організації на площі, що не використовується для прова
дження підприємницької діяльності і становить не більш як 50,0 м2

2 Міністерство освіти 
і науки України

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, 65029, м. Одеса, 
вул. Ковальська, 1, тел. (048) 7050431

Приміщення першого поверху 
учбового корпусу

01180116.1.УНЦЧГЧ001 м. Одеса, вул. Коваль
ська, 1

2,0 24 500,00 2 роки 11 місяців Розміщення банкомата

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, рв фдму по одеській 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».

рівненська область
оголоШення  

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

№ 
з/п Назва органу управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за не
залежною оцінкою, грн

максимально можли
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти і науки 
України

25950174, Технічний коледж НУВГП, 33027, 
м. Рівне, вул. Орлова, 35, тел.(0362) 281885

Частина вестибуля навчального корпусу № 2 02071116.12.РЖПЮЧО004 м. Рівне, 
вул. Орлова, 35

7,0 26 295,00 2 роки 11 місяців 3,5 м2 – надання послуг із ксерокопіювання та брошурування; 
3,5 м2 – продаж канцелярських товарів

2 Фонд державного майна 
України

22555721, ДП НВО «ПотенціалЕко», 33023, 
м. Рівне, вул. Київська, 106

Будівля складу «У1» та приміщення тарної, вбудоване на першому поверсі 
будівлі виробничого корпусу з адміністративнопобутовим приміщенням

– м. Рівне, вул. Київ
ська, 106

97,9;  
72,2

82 030,00;  
70 780,00

1 рік Розміщення складів

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

Харківська область
оголоШення 

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

№  
з/п

Назва органу 
управління

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2

вартість майна за 
незалежною оцін
кою без ПДВ, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Міністерство обо
рони України

08162096, ДП МОУ «Харківська контора 
матеріальнотехнічного забезпечення», 61064, 
м. Харків, вул. Цементна, 3, 0573703863

Частина майданчика із твердим покриттям, інв. № 067 _ м. Харків, вул. Це
ментна, 3

300,0 173 000,00 1 рік Заготівля та переробка металобрухту чорних металів (інше 
використання нерухомого майна)

2 Міністерство осві
ти і науки України

34716922, ДВНЗ «Університет банківської спра
ви», 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1, (044) 
4625305, 4625341

Нежитлові приміщення № І, ІІ на 1му поверсі одноповерхової будівлі гаража, інв. № 1100009, 
літ. 3377

_ м. Харків, просп. Пе
ремоги, 55

149,6 367 200,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове 
обслуговування населення у приміщенні № І (S=100,0 м2) та 
розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування 
та ремонт автомобілів у приміщенні № ІІ (S=49,6 м2)

3 Міністерство осві
ти і науки України

02071180, НТУ «Харківський політехнічний 
інститут», 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, 
(057) 7076600, 7076601

Нежитлове підсобне приміщення – частина кімн. № 113 на 1му поверсі 5поверхової будівлі 
гуртожитку № 12, інв. № 1032000250, літ. А5 

02071180.1.ДВГЛЛД225 м. Харків, вул. Цілино
градська, 32

8,7 43 800,00 1 рік Розміщення побутових пральних машин (інше використання 
нерухомого майна)

4 Міністерство осві
ти і науки України

05537650, Старосалтівський професійний 
аграрний ліцей, 62560, Харківська обл., с. Ста
рий Салтів, вул. Культури, 1, (057) 4161131

Нежитлове приміщення – кімн. № 3 на 1му поверсі 3поверхового громадського будинку, інв. 
№ 10330002, літ. А3 

_ Харківська обл., 
с. Старий Салтів, 
вул. Культури, 1

9,9 21 900,00 1 рік Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів під
акцизної групи

5 Міністерство осві
ти і науки України

02071197, Харківський національний універ
ситет радіоелектроніки, 61166, м. Харків, 
просп. Леніна, 14, (057) 7021016, 7021807, 
7021013

Нежитлові приміщення – частина кімн. № Д10 (S=18,7 м2), кімн. № Д11 на 1му поверсі 
загальною площею 23,6 м2; частина кімн. № Д13 (S=33,9 м2), кімн. № Д14 на 2му поверсі 
загальною площею 36,7 м2 та частина кімн. № Д7 (S=37,2 м2) на 3му поверсі загальною пло
щею 37,2 м2 4поверхового будинку учбового корпусу, пам’ятка архітектури, інв. № 70994, літ. 
«Д4», загальною площею 97,5 м2;

_ м. Харків, просп. На
уки, 14

429,3 3 666 300,00 1 рік Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підак
цизної групи, у навчальному закладі;

нежитлові приміщення – частина кімн. № Ж15 (S=15,8 м2), кімн. № Ж13, Ж14, Ж16, Ж17 
на 1му поверсі загальною площею 172,6 м2 та частина кімн. № Ж5 (S=52,1 м2), кімн. № Ж7, 
Ж8, Ж9, Ж10 на 2му поверсі загальною площею 134,9 м2 4поверхового будинку учбового 
корпусу, пам’ятка архітектури, інв. № 70994, літ. «Ж4», загальною площею 307,5 м2;

розміщення їдальні, яка не здійснює продаж товарів підак
цизної групи, у навчальному закладі;

нежитлове приміщення – частина кімн. № Б12 (S=24,3 м2) на 2му поверсі 4поверхового 
будинку учбового корпусу, пам’ятка архітектури, інв. № 70994, літ. «Б4», загальною площею 
24,3 м2

розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підак
цизної групи, у навчальному закладі

6 Міністерство осві
ти і науки України

02071139, Національний юридичний універси
тет імені Ярослав Мудрого, 61024, м. Харків, 
вул. Пушкінська, 77, (057) 7049293 7041171

Частина вестибуля № ІХ на 1му поверсі 4поверхового учбового корпусу, інв. № 81353, літ. А4 _ м. Харків, вул. Пушкін
ська, 79/2

8,0 84 300,00 1 рік Розміщення торговельного об’єкта з продажу поліграфічної 
продукції та канцтоварів, що призначаються для навчального 
закладу

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону україни «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адре-
сою: 61057, м. Харків, майдан театральний, 1, рв фдму по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Чернівецька область

відповідно до звернення рв фдму по Чернівецькій області в оголошенні орендодавця – РВ ФДМУ по Чернівецькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опублікованому в газеті «Ві-
домості приватизації» від 12 жовтня 2016 року № 82 (998) на стор.7, мету використання об’єкта поз. № 3 – частини вбудованих приміщень напівпідвалу будівлі учбового корпусу № 4 (літ. Г) загальною площею 167,2 м2 слід читати: «розміщення 
їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі».

м. київ
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

1 Міністерство освіти 
і науки України 

01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ, 
просп. Космонавта Комарова, 1, тел.: 4975151, 4083027 

Нерухоме майно – частина нежитлового 
приміщення на 1му поверсі гуртожитку №1

01132330.1.КАТГНП034 м. Київ, вул. Ніжинська, 29д 1,0 13 000,00  
станом на 30.06.2016 

2 роки 11 місяців Розміщення пла
тіжного термінала

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18 в конверті з написом «Заява про оренду» із 
зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України 
«Про оренду державного та комунального майна».
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24 жовтня 2016 року№ 85 (1001)

фдму – 25 років

ОГОЛОШеННЯ ПРО ПРОВеДеННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРеНДИ МАЙНА

ІНФОРМАЦІЯ РеГІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛеНЬ ФДМУ

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
� 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – 

частина нежитлового приміщення на першому поверсі гуртожитку № 6 
загальною площею 4,0 м2 (р/н 02070944.30.сцжгХр567), що перебуває на 
балансі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за адре-
сою: м. Київ, вул. Ломоносова, 59.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
31.05.2016 становить 44 414,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і 
науки 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 

185,06 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщення суб’єкта гос-
подарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (встановлення 
пральних машин); найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 
використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах 
є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відпо-
відно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 
роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди 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 пере-
дачі 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 підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець 
конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місяч-
ної 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 використання майна; укладення з балансоутримува-
чем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача 
на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; 
укладення договору на постачання електроенергії з ПрАТ «Київенерго»; протягом 
місяця після укладення договору 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 до-
говору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок 
балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після 
отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів 
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; у разі відмови 
від укладення або не підписання у встановлений термін договору оренди держав-
ного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної 
орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до 
державного бюджету та 50 % 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 50 % початкової плати торгів.

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

конкурс буде проведено о 16.00 на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, 
рв фдму по м. києву (кімн. 102).

� 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – 
частина нежитлового приміщення на першому поверсі гуртожитку № 11 
загальною площею 4,0 м2 (р/н 02070944.30.сцжгХр572), що перебуває на 
балансі Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, за адресою: 
м. Київ, вул. Ломоносова, 45.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
31.05.2016 становить 44 414,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і 
науки України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси 
інфляції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на що-
місячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положен-
ня» 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 

185,06 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщення суб’єкта гос-
подарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (встановлення 
пральних машин); найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 
за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах 
є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відпо-
відно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 
роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди 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. Внесе-
ний завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів 
за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна 
договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендо-
ваного майна та надання комунальних послуг орендарю; укладення договору на 
постачання електроенергії з ПрАТ «Київенерго»; протягом місяця після укладення 
договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вар-
тість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутри-
мувача 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 орен-
даря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця 
проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі 
свого боку проект договору оренди; у разі відмови від укладення або не підписан-
ня у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна пере-
можець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної 
за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % 
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 50 % початкової плати торгів.

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

конкурс буде проведено о 16.30 на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, 
рв фдму по м. києву (кімн. 102).

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали (для 
об’єктів 1 – 2):

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 представни-

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

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

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 
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032, 
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На 
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб за наяв-
ності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, 
балансоутримувач).

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

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

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

ПІДСУМКИ
інформація 

рв фдму по львівській області про підсумки конкурсу на право оренди 
нерухомого державного майна, що відбувся 06.10.2016

За результатами засідання конкурсною комісією прийнято рішення про укла-
дення РВ ФДМУ по Львівській області договору оренди нерухомого державного 
майна – частини нежитлового приміщення № ІХ загальною площею 3,0 м2 на тре-
тьому поверсі гуртожитку за адресою: м. Львів, вул. Левицького, 67а, що перебу-
ває на балансі Львівського національного університету ветеринарної медицини 
та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, з фізичною особою – підприємцем Бойко 
Христиною Романівною.

інформація 
рв фдму по Харківській області про підсумки конкурсу на право оренди 

нерухомого державного майна, що відбувся 13.10.2016
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення  

РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна – нежитлового 
приміщення – кімн. № 15 на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі учбового корпусу, інв.  
№ 10310006, літ. А-3, реєстровий № 02547843.1.ЖФФАСР001, загальною площею 
8,3 м2 за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 123, що перебуває на балансі Дер-
жавного професійно-технічного навчального закладу «Харківське вище професійне 
училище будівництва», з єдиним заявником – ФОП Івченко М. І.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРеНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація 
кев м. Чернівці про проведення конкурсу на право укладення  

договору оренди державного військового майна
Орган управління – Міністерство оборони України.
Балансоутримувач – КЕВ м. Чернівці (код за ЄДРПОУ 08179180).
� Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлові вбудовані при-

міщення № 1-3, 1-32, 1-33 загальною площею 36,7 м2 в будівлі № 4 (літ. А) військо-
вого містечка № 101 за адресою: м. Чернівці, пл. Театральна, 6.

Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку становить 
353 308,00 грн без ПДВ.

стартовий розмір плати за оренду державного військового майна за ба-
зовий місяць – вересень 2016 р. при використанні об’єкта з метою розміщення 
їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, орендна ставка 6 %, 
визначений відповідно до вимог чинного законодавства і становить 1 791,15 
грн (без Пдв).

Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати (фіксована 

сума) за використання зазначеного об’єкта порівняно з розміром орендної плати 
за базовий місяць.

2. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступ-
ного за звітним).

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

4. Строк оренди до 3 (трьох) років з можливістю продовження терміну дії дого-
вору за умови виконання орендарем всіх обов’язків за договором оренди, за наяв-
ності згоди балансоутримувача та погодження органу, уповноваженого управляти 
об’єктом оренди. Продовження договору у визначеному вище порядку можливе 
за умови якщо інше не буде встановлено законодавством на момент закінчення 
строку дії договору. У разі, якщо на момент продовження договору оренди остання 
оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, то для продовження 
договору оренди провадиться нова оцінка об’єкта оренди.

5. Страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати укладення догово-
ру оренди на суму, не меншу, ніж зазначена в звіті про незалежну оцінку, на користь 
балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6. Дотримання заходів протипожежної безпеки орендованого майна.
7. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору орен-

ди повернути орендодавцю об’єкт оренди у належному стані, не гіршому, ніж на 
момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та 
відшкодувати орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної 
або часткової) орендованого майна з вини орендаря. У разі припинення або розі-
рвання договору поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок 
власних коштів, які можна відокремити від орендованого майна, не завдаючи йому 
шкоди, визнаються власністю орендаря, а невідокремлювані поліпшення – влас-
ністю держави і компенсації не підлягають.

8. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечуються у вигляді 
завдатку у розмірі, не меншому, ніж орендна плата за перший (базовий) місяць 
оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди.

9. Заборона суборенди та переходу права власності на орендоване майно 
до третіх осіб.

10. Право орендодавця здійснювати контроль за станом, цільовим викорис-
танням об’єкта оренди та виконанням інших умов договору оренди.

11. Компенсація переможцем конкурсу витрат іншого учасника на здійснення 
незалежної оцінки об’єкта оренди, витрат орендодавця на публікації оголошення 
про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ.

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

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

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

ника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; копію 
витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – під-
приємців; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати пре-
тендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за остан-
ній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу 
про банкрутство;

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

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; комплект відповідних документів, зазначених в ін-

формації про конкурс, передбачених п. 7.2 Порядку проведення конкурсу на право 
оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906; 
пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція 
стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу.

Учасники повідомляють про засоби зв’язку з ними.
Зазначені документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються 

в запечатаному конверті з написом «На конкурс» із зазначенням найменування та 
місцезнаходження об’єкта оренди, підписаному учасником конкурсу з відбитком 
печатки претендента (за наявності).

Кінцевий термін подання заяв та документів для участі в конкурсі – за 3 робо-
чих дні до дати проведення конкурсу за адресою: 58000, м. Чернівці, вул. Україн-
ська, 43, кімн. 2.

конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної 
плати за принципом аукціону відбудеться об 11.00 через 20 календарних 
днів з дати опублікування цієї інформації у газеті «відомості приватизації» 
за адресою: м. Чернівці, вул. українська, 43, кімн. 2.

Допущені для участі у конкурсі учасники або уповноважені особи повинні по-
дати конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць 
оренди в запечатаному непрозорому конверті секретарю конкурсної комісії в день 
проведення конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій завершується за 10 хв. 
до початку проведення конкурсу.

Додаткову інформацію можна отримати в КЕВ м. Чернівці за телефоном 
(0372) 52-88-03.

фДму повіДомляє
інформація 

щодо об’єкта, по якому прийнято рішення про приватизацію

Назва об’єкта  
приватизації Код за ЄДРПОУ Юридична адреса

Орган, уповноважений до прийняття рішення 
про приватизацію управляти відповідним 

державним майном

Належність до переліку підприємств, які мають 
стратегічне значення для економіки та безпеки 

держави (дата та номер постанови КМУ)

Монопольне становище на загальнодержавному ринку 
відповідних товарів (робіт, послуг)

Вартість основних засобів 
на 30.06.2016, тис. грн Основні види діяльності об’єкта приватизації 

(за даними статуту або Держкомстату України)
займає (не займає) вид продукції, послуг первісна залишкова

Державне підприємство 
«Іскра»

00852909 с. Велика Гомільша, Зміївський рн, Харків
ська обл., 63451

Міністерство аграрної політики та продо
вольства України

Не належить Не займає – 4 382,6 1 284,3 Вирощування зернових культур (крім рису), бо
бових культур і насіння олійних культур

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

Продовження. Початок рубрики на стор. 2 – 5

ПІДСУМКИ
інформація 

рв фдму по тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 30.06.2016

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта – частини нежитлових приміщень другого поверху бу-
дівлі інженерно-лабораторного корпусу (корпус № 5) загальною площею 178,5 м2 
(літ. «А», позиції: коридор (1) – 12,6 м2, кухня (2) – 38,6 м2, приміщення їдальні 
(3) – 59,1 м2, мийка (31) – 8,9 м2, кладова (34) – 2,7 м2, кладова (35) – 4,1 м2, при-
міщення столової (36) – 52,5 м2) за адресою: вул. Микулинецька, 46а, м. Тернопіль, 
що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного універси-
тету, визнано ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі 
в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 650,00 грн, строк виконання ро-
біт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта – гаража пожежного депо площею 132,9 м2 за адресою: 
вул. Космонавтів, 52б, м. Кременець, Тернопільська область, що перебуває на 
балансі 5 державної пожежно-рятувальної частини управління державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області, визнано ТОВ «Орієнтир-
Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для 
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з 
оцінки – 1 450,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

інформація
рв фдму по львівській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 06.07.2016
Згідно з Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-

твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила 
визнати переможцями конкурсу для проведення оцінки об’єктів оренди суб’єктів 
оціночної діяльності:

частина вбудованого нежитлового примі щення на першому поверсі (вести-
бюль) гуртожитку № 8 загальною пло щею 2,0 м2, м. Львів, вул. Сахарова, 23. Мета 
проведення оцінки – укладення договору оренди; суб’єкта оціночної діяльності – 

ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 3 к/
дні. Вартість робіт – 1 750,00 грн;

частина вбудованого нежитлового при міщення на першому поверсі (вести-
бюль) гуртожитку № 10 загальною площею 2,0 м2, м. Львів, вул. Відкрита, 1. Мета 
проведення оцінки – укладення договору оренди; суб’єкта оціночної діяльності – 
ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/дні. Вартість робіт – 1 370,00 грн;

вбудовані нежитлові приміщення загаль ною площею 17,3 м2 на першому по-
версі одноповерхової будівлі, Львівська обл., Яворівський р-н, с. Грушів, буд. 590. 
Мета проведення оцінки – продовження договору оренди; суб’єкта оціночної ді-
яльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання 
робіт – 3 к/дні. Вартість робіт – 1 750,00 грн;

нежитлове приміщення № 111 за гальною площею 21,0 м2 на другому по-
версі будівлі аеровокза лу, м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета проведення оцін-
ки – укладення договору оренди; суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Західна 
українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 3 к/дні. Вартість 
робіт – 1 750,00 грн;

частина технічного поверху навчального корпусу № 2 площею 28,0 м2, м. Львів, 
вул. Підвальна, 17. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди; 
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 2 к/
дні. Вартість робіт – 1 700,00 грн;

нежитлові вбудовані приміщення (кімн. 54, 55, 57, 58, 58а) загальною площею 
59,3 м2 на першому повер сі 2 – 4-поверхової будівлі, м. Львів, вул. Винниченка, 
30. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди; суб’єкта оціночної 
діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 3 р/дні. Вартість ро-
біт – 1 500,00 грн;

частина нежитлового приміщення ЛАЦ на другому поверсі технічної будівлі 
об’єкта ТРЛК-1 площею 1,0 м2 та частина даху технічної будівлі об’єкта ТРЛК-1 
площею 2,0 м2, за гальною площею 3,0 м2, Львівська обл., Жидачівський р-н, 
с. Рудківці. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди; суб’єкта 
оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 3 к/дні. Вар-
тість робіт – 1 700,00 грн;

частина даху будівлі навчального корпу су № 1 загальною площею 100,0 м2, 
м. Львів, вул. Під Голоском, 19. Мета проведення оцінки – продовження договору 
оренди; суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання ро-
біт – 3 р/дні. Вартість робіт – 1 620,00 грн;

нежитлові приміщення загальною пло щею 130,0 м2, а саме: частина даху пло-
щею 120,0 м2 та частина тех нічного поверху площею 10,0 м2 будівлі навчально-
спортивного сту дентського комплексу «Політехнік», м. Львів, вул. В. Стуса, 2. 
Мета проведення оцінки – продовження договору оренди; суб’єкта оціночної 

діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 3р/дні. Вартість ро-
біт – 1 620,00 грн;

частина даху чотириповерхової бу дівлі площею 40,0 м2, м. Львів, пл. Петру-
шевича, 2. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди; суб’єкта 
оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 3р/дні. Вар-
тість робіт – 1 620,00 грн;

частина даху загальною площею 90,0 м2 будівлі адміністративного корпусу, 
м. Львів, вул. Замарстинівська, 167. Мета проведення оцінки – продовження дого-
вору оренди; суб’єкта оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання 
робіт – 2 к/дні. Вартість робіт – 1 700,00 грн;

частина вбудованого нежитлового при міщення загальною площею 1,0 м2 на 
першому поверсі навчального корпусу № 3, м. Львів, пл. Святого Юра, 1. Мета про-
ведення оцінки – продовження договору оренди; суб’єкта оціночної діяльності – ПП 
«Леда». Термін виконання робіт – 3 дні. Вартість робіт – 1 500,00 грн;

частини вбудованого нежитлового при міщення загальною площею 1,0 м2 у 
вестибулі на першому поверсі навчального корпусу № 19, м. Львів, вул. Князя 
Романа, 1/3. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди; суб’єкта 
оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 3 дні. Вартість робіт – 
1 500,00 грн.

По одному об’єкту оренди – частині даху будівлі учбового корпусу № 5 загаль-
ною площею 25,0 м2, м. Львів, вул. С. Бандери, 28а подано лише одну заяву відпо-
відно до п. 2 розділу V Положення конкурс вважати таким, що не відбувся. Голова 
Комісії вирішив повторно провести конкурс по вищезгаданому об’єкту.

інформація 
рв фдму по Полтавській області про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення 
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбувся 07.07.2016
Переможцями конкурсу визнано:
юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості» 

на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення на першому поверсі будівлі штабу площею 

11,3 м2 за адресою: вул. 40 років Жовтня, 10/30, м. Кременчук, Полтавська обл., 
що обліковується на балансі Кременчуцької виховної колонії Управління Державної 
пенітенціарної служби України в Полтавській області. Вартість виконаних робіт – 
1 000,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

нежитлового приміщення площею 27,3 м2 за адресою: вул. Леніна, 36, 
м. Зіньків, Полтавська обл., що обліковується на балансі ПД УДППЗ «Укрпошта». 
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Інформація, надрукована в додатку  
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Її розміщення в інших засобах масової інформації  
чи передрук можливі лише з письмового дозволу  
Фонду державного майна України із зазначенням  

номера й дати видачі дозволу.

Зам. 3049078

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

Продовження таблиціВартість виконаних робіт – 1 040,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 ка-
лендарних днів;

нежитлових приміщень площею 78,8 м2 за адресою: вул. Воздвиженська (вул. 
Леніна,), 63, м. Зіньків, Полтавська обл., що обліковується на балансі Гадяцької 
об’єднаної Державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Полтав-
ській області. Вартість виконаних робіт – 1 040,00 грн, строк виконання робіт по 
об’єкту – 5 календарних днів;

ФОП Старіковим О. В. на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення кабінету Гоголівського лісництва площею 11,6 м2 

за адресою: вул. Гоголя, 91, с. Великі Сорочинці, Полтавська обл., що обліко-
вується на балансі Державного підприємства «Миргородське лісове господар-
ство». Вартість виконаних робіт – 968,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 
календарних днів;

нежитлового приміщення площею 47,4 м2 за адресою: вул. Республіканська, 
87, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі Професійно-
технічного училища № 6 м. Кременчук. Вартість виконаних робіт – 1 143,00 грн, 
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

юридичною особою – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення 
оцінки державного майна:

нежитлового приміщення площею 48,5 м2 за адресою: пров. Спартака, 4, 
м. Карлівка, Полтавська обл., що обліковується на балансі ПД УДППЗ «Укрпо-
шта». Вартість виконаних робіт – 900,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 
календарних днів;

юридичною особою – Приватним підприємством «Науково-консультаційний 
Експоцентр» на проведення оцінки державного майна:

об’єкта державної власності групи А – нежитлової будівлі загальною площею 
442,9 м2 за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 34, м. Лубни, Полтавська обл., що 
обліковується на балансі Територіального управління Державної судової адміні-
страції України в Полтавській області. Вартість виконаних робіт – 1 632,00 грн, 
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

об’єкта державної власності групи А – нежитлової будівлі загальною площею 
360,0 м2 за адресою: вул. Старо-Троїцька, 3, м. Лубни, Полтавська обл., що облі-
ковується на балансі Територіального управління Державної судової адміністрації 
України в Полтавській області. Вартість виконаних робіт – 1 632,00 грн, строк ви-
конання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

інформація 
рв фдму по тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 07.06.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки об’єкта – гідротехнічних споруд ставу Медведівці № 1, інвентар-
ний номер 21 (у т. ч. водовипуск, земельна дамба), площею 8,0 га, гідротехнічних 
споруд ставу Медведівці № 2, інвентарний номер 22 (у т. ч. водовипуск, земельна 
дамба), площею 20,0 га, які розташовані на території Медведівської сільської ради 
Бучацького району Тернопільської області в межах населеного пункту за адресою: 
с. Медведівці, Бучацький р-н, Тернопільська обл. та перебувають на балансі Дер-
жавного підприємства «Укрриба» визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета прове-
дення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати 
з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 400,00 гривень, 
строк виконання робіт – 5 календарних днів.

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

об’єктів державної власності, що відбувся 07.07.016
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-

ня незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – час-
тини технічного поверху адміністративної будівлі площею 12,0 м2 та одного антено-
місця, що обліковується на балансі Деражнянського РВ УМВСУ в Хмельницькій 
області, за адресою: Хмельницька обл., м. Деражня, Майдан Привокзальний, 6 
визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1 800 грн 
(без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – 
приміщення загальною площею 94,0 м2 на першому поверсі будівлі їдальні, що 
обліковується на балансі Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адре-
сою: м. Хмельницький, вул. Майборського, 10, визнано ТОВ «Експерт». Вартість 
виконання робіт з оцінки – 1 800,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання 
робіт – 5 календарних днів.

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

незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 06.07.2016
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення від-

новної вартості для цілей оренди):
ТОВ «Північна експертна компанія» по об’єкту: частині нежитлового примі-

щення площею 3,0 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку № 1, що перебуває 
на балансі Чернігівського національного технологічного університету, за адре-
сою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 99 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг 
з оцінки майна);

ТОВ «Центр нерухомості» по об’єктах:
частині даху площею 24,3 м2 будівлі учбового корпусу № 4, що перебуває на 

балансі Чернігівського національного технологічного університету, за адресою: 
м. Чернігів, вул. Шевченка, 95 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 800,00 грн, 
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з 
оцінки майна);

нежитлових приміщеннях площею 488,3 м2 будівлі плавального басейну з до-
поміжними приміщеннями, в тому числі: нежитлові приміщення першого поверху – 
423,1 м2, підвальне приміщення – 65,2 м2, що перебувають на балансі 8-го Навчаль-
ного центру Державної спеціальної служби транспорту, за адресою: м. Чернігів, 
вул. Мазепи, 18 (вартість виконання робіт з оцінки – 3 080,00 грн, строк – 5 кален-
дарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);

ПП «АРГУМЕНТ» по об’єктах:
нежитловому приміщенню площею 6,5 м2 на третьому поверсі будівлі гурто-

житку № 3, що перебуває на балансі Чернігівського національного технологічного 
університету, за адресою: м. Чернігів, вул. Козацька (колишня 50 років ВЛКСМ), 
1а (вартість виконання робіт з оцінки – 2 040,00 грн, строк – 5 календарних днів від 
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);

частині нежитлового приміщення площею 5,77 м2 першого поверху 
п’ятиповерхової адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Чернігівської 
об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Чернігів-
ській області, за адресою: м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 28 (вартість виконання робіт 
з оцінки – 2 040,00 грн., строк – 5 календарних днів від дати підписання договору 
про надання послуг з оцінки майна);

ПП «Аксіома» по об’єкту – нежитловому приміщенню площею 23,59 м2 на пер-
шому поверсі двоповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Державної ін-
спекції сільського господарства в Чернігівській області, за адресою: Чернігівська 
обл., м. Носівка, вул. Вокзальна, 10 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 490,00 
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг 
з оцінки майна).

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 02.07.2015

1. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення (учбового 
корпусу № 1) площею 2,0 м2 та частина нежитлового вбудованого приміщення 
(учбового корпусу № 2) площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський 
національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. Адре-
са: м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП 
Кушнєрова Л. О. Вартість роботи – 3 000,00 грн, строк виконання (у кален-
дарних днях) – 4.

2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 38,5 м2. Балансо-
утримувач: ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро-
петровськ, вул. Червона площа, 2а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. 
Вартість роботи – 4 300,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

3. 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 – ФОП Перевай В. С. Вартість роботи – 
3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 60,0 м2. Балан-
соутримувач: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 
Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 26. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – 
ФОП Перевай В. С. Вартість роботи – 4 000,00 грн, строк виконання (у кален-
дарних днях) – 4.

5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 171,9 м2. Балансо-
утримувач: ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної 
промисловості «Кривбаспроект». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Карла Маркса, 40. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість роботи – 1 350,00 грн, строк вико-
нання (у календарних днях) – 4.

6. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2. Балансо-
утримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса: м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість робо-
ти – 2 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 18,0 м2. Балансо-
утримувач: ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дні-
пропетровській області. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Театральна, 1а. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість роботи – 4 000,00 грн, строк 
виконання (у календарних днях) – 4.

8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 80,0 м2. Балан-
соутримувач: Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування 
ДНУ ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Макарова, 27. Мета оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Пе-
реможець – ФОП Перевай В. С. Вартість роботи – 4 000,00 грн, строк виконання 
(у календарних днях) – 4.

9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 40,0 м2. Балансоу-
тримувач: ДВНЗ «Придніпровський енергобудівний технікум». Адреса: м. Дніпропе-
тровськ, вул. Космонавта Волкова, 6б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. 
Вартість роботи – 4 000,00 грн., строк виконання (у календарних днях) – 4.

10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 25,0 м2. Балан-
соутримувач: Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж. Адреса: м. Дні-
пропетровськ, вул. Шмідта, 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість 
роботи – 4 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 8,0 м2. Балан-
соутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». 
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 44. Мета оцінки – ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. За-
мовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Агаєва С. Б. О. 
Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість роботи – 4 000,00 грн, строк виконання 
(у календарних днях) – 4.

інформація 
рв фдму по житомирській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення 
незалежної оцінки майна, що відбувся 14.07.2016

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

ТОВ багатопрофільна фірма «Консул ЛТД» по об’єкту:
нежитловій будівлі площею 153,0 м2, що перебуває на балансі Відділу культури 

і туризму Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області, 
за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Сінгури, вул. Румянцева, 1а 
(вартість виконання – 1 500,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди;

Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єктах:
частині приміщення їдальні площею 24,8 м2 на 1-му поверсі навчального кор-

пусу ВПУ ЖДТУ (літ. Б), що перебуває на балансі Житомирського державного 
технологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 132 (вар-
тість виконання робіт – 1 200,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); 
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди;

вбудованих приміщеннях площею 40,0 м2 на 1-му поверсі двоповерхового 
житлового будинку, що під час приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ 
«Полянківський фарфоровий завод» та перебуває на його балансі, за адресою: Жи-
томирська обл., Баранівський р-н, смт Полянки, вул. Пушкіна, 3 (вартість виконання 
робіт – 1 300,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою продовження договору оренди;

Приватне підприємство «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єктах:
нежитлових приміщеннях площею 18,0 м2 пошти (літ. А), що перебувають на 

балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., 
Житомирський р-н, с. Корчак, вул. Леніна, 16 (вартість виконання робіт – 1 520,00 
грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою про-
довження договору оренди;

нежитлових приміщеннях площею 31,9 м2 пошти (літ. А), що перебувають на 
балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Житомирська 
обл., Житомирський р-н, с. Висока Піч, вул. Чуднівська, 3 (вартість виконання ро-
біт – 1 520,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
з метою продовження договору оренди;

нежитлових приміщеннях пошти площею 13,8 м2 відділення зв’язку (літ. А), 
що перебувають на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: 
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Буки, вул. Рад, 14 (вартість виконання 
робіт – 1 520,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою продовження договору оренди;

ФОП Козачок Федір Дмитрович по об’єктах:
нежитлових приміщеннях площею 20,1 м2 відділення зв’язку (літ. А), що пере-

бувають на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Жи-
томирська обл., Лугинський р-н, с. Червона Волока, вул. Шевченка, 58а (вартість 
виконання робіт – 1 500,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди;

нежитлових приміщеннях пошти площею 37,1 м2 відділення зв’язку (літ. А), 
що перебувають на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адре-
сою: Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Бовсуни, вул. Центральна, 79 (вартість 
виконання робіт – 1 500,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди;

нежитлових приміщеннях пошти площею 11,9 м2 відділення зв’язку (літ. А), 
що перебувають на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адре-
сою: Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Станційне, вул. Залізнична, 5 (вартість 
виконання робіт – 1 500,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди;

нежитлових приміщеннях площею 24,5 м2 відділення зв’язку (літ. А), що пере-
бувають на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Жи-
томирська обл., Лугинський р-н, с. Літки, вул. Молодіжна, 4 (вартість виконання 
робіт – 1 500,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою продовження договору оренди;

нежитлових приміщеннях площею 20,8 м2 будівлі пошти (літ. А), що перебу-
вають на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Жито-
мирська обл., Олевський р-н, с. Зольня, вул. Кірова, 12 (вартість виконання ро-
біт – 1500,00 грн., строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
з метою продовження договору оренди;

нежитлових приміщеннях площею 36,7 м2 будівлі пошти (літ. А), що перебува-
ють на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта» та перебуває за адресою: 
Житомирська обл., Олевський р-н, с. Тепениця, вул. Леніна, 26а (вартість виконання 
робіт – 1 500,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою продовження договору оренди;

нежитлових приміщеннях площею 13,8 м2 будівлі пошти (літ. А), що перебу-
вають на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Жито-
мирська обл., Олевський р-н, с. Сущани, вул. Набережна, 3в (вартість виконання 
робіт – 1 500,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою продовження договору оренди;

нежитлових приміщеннях площею 14,9 м2 будівлі пошти (літ. А), що перебу-
вають на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Жито-
мирська обл., Олевський р-н, с. Жубровичі, вул. Шевченка, 9 (вартість виконання 
робіт – 1 500,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів); мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою продовження договору оренди.

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

оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 07.07.2016

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної 
вартості для розрахунку орендної плати.

№ 
з/п Назва об’єктів

Переможець – 
суб’єкт оціночної 

діяльності

Вар
тість

Строк вико
нання робіт 

(день)
 Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди

1 Нежитлове приміщення площею 18,7 м2 за адресою: Київ
ська обл., Вишгородський рн, с. Козаровичі, вул. Чапаєва, 
1, що перебуває на балансі Київської обласної дирекції 
УДППЗ «Укрпошта»

ПАТ ДАК «На
ціональна ме
режа аукціонних 
центрів»

3 250 4

№ 
з/п Назва об’єктів

Переможець – 
суб’єкт оціночної 

діяльності

Вар
тість

Строк вико
нання робіт 

(день)
2 Нежитлове приміщення площею 17,10 м2 на другому по

версі учбового корпусу № 9 за адресою: Київська обл., 
м. Біла Церква, вул. Героїв Чорнобиля, 3а, що перебу
ває на балансі Білоцерківського національного аграрного 
університету 

ТОВ «Гарант
Експертиза»

3 200 5

3 Нежитлове приміщення площею 44,0 м2 за адресою: 
Київська обл., Бородянський рн, смт Немішаєве, вул. Тех
нікумівська, 4, що перебуває на балансі Відокремленого 
підрозділу Національного університету біоресурсів і приро
докористування «Немішаївський агротехнічний коледж»

ФОП Гундарева 
Алла Олексіївна 

3 170 3

4 Нежитлові приміщення та споруди площею 871,0 м2 
за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Чорновола, 7 

ФОП Чебаков 
Олексій Іванович

4 100 4

5 Нежитлове приміщення – будівля свинарника площею 
688,9 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Ан
дрєєва, 2 

ФОП Чебаков 
Олексій Іванович

3 300 4

6 Нежитлове приміщення площею 19,6 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Тетіїв, вул. Цвіткова, 6, що перебуває на 
балансі Київської дирекції УДППЗ «Укрпошта»

ПАТ ДАК «На
ціональна ме
режа аукціонних 
центрів»

3 250 4

7 Частина нежитлового приміщення № 1.1.3 площею 7,7 м2 
на 1му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: 
Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

ФОП Щаслива 
Надія Зуфарівна

3 300 4

8 Приміщення № 3.1.32 площею 10,3 м2 на 3му поверсі 
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 
що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль»

ФОП Кравцова 
Людмила Іго
рівна

3 300 4

9 Частина нежитлового приміщення площею 10,0 м2 за адре
сою: Київська обл, смт Димер, вул. Косарева, 22, що пере
буває на балансі ДП «Київпассервіс»

ПАТ ДАК «На
ціональна ме
режа аукціонних 
центрів»

3 150 4

10 Частина асфальтованого майданчика площею 50,0 м2 
за адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Привокзальна, 
19, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс»

ТОВ «Українські 
інноваційні кон
сультанти»

3 500 4

11 Частина асфальтованого майданчика площею 10,0 м2 
за адресою: Київська обл., м. Тараща, вул. Б. Хмельницько
го, 75, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс»

ФОП Чебаков 
Олексій Іванович

3 200 4

12 Частина асфальтованого майданчика площею 6,0 м2 на 
пристанційній території автостанції «Українка» за адресою: 
Київська обл., м. Українка, вул. Юності, 4, що перебуває на 
балансі ДП «Київпассервіс»

ФОП Чебаков 
Олексій Іванович

3 200 4

13 Частина асфальтованого майданчика площею 6,0 м2 на 
пристанційній території автостанції «Кагарлик» за адресою: 
Київська обл., м. Кагарлик, вул. Незалежності, 15, що пере
буває на балансі ДП «Київпассервіс»

ФОП Чебаков 
Олексій Іванович

3 200 4

14 Частина асфальтованого майданчика площею 6,0 м2 на 
пристанційній території автостанції «Тараща» за адресою: 
Київська обл., м. Тараща, вул. Б. Хмельницького, 75, що пе
ребуває на балансі ДП «Київпассервіс»

ФОП Гундарева 
Алла Олексіївна

3 180 3

15 Частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2 в бу
дівлі автостанції «Миронівка» за адресою: Київська обл., 
м. Миронівка, вул. 40річчя Перемоги, 2а, що перебуває на 
балансі ДП «Київпассервіс»

ФОП Гундарева 
Алла Олексіївна

3 190 3

16 Частина нежитлового приміщення площею 15,0 м2 авто
станції «Тараща» за адресою: Київська обл., м. Тараща, 
вул. Б. Хмельницького, 75, що перебуває на балансі ДП 
«Київпассервіс»

ДП «Європей
ський центр 
консалтингу та 
оцінки»

4 000 5

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди

17 Приміщення № 170 площею 10,4 м2 та приміщення № 174 
площею 8,2 м2 на 3му поверсі пасажирського термінала 
«D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжна
родний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі 
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

ТОВ «Українські 
інноваційні кон
сультанти» 

3 300 4

18 Частина приміщення № 226 площею 4,0 м2 на 3му поверсі 
термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП 
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на ба
лансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

ФОП Гундарева 
Алла Олексіївна

3 200 3

19 Частина приміщення № 283 площею 4,6 м2 на 2му поверсі 
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 
що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль»

ФОП Гундарева 
Алла Олексіївна

3 200 3

20 Частина приміщення площею 1,0 м2 за адресою: Київ
ська обл., м. ПереяславХмельницький, вул. Сухомлин
ського, 30, що перебуває на балансі ДВНЗ «Переяслав
Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди»

ФОП Чебаков 
Олексій Іванович

3 500 4

21 Нежитлове приміщення площею 17,1 м2 за адресою: Ки
ївська обл., Обухівський рн, м. Українка, вул. Зв’язку, 1, 
що перебуває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ 
«Укрпошта»

ФОП Гундарева 
Алла Олексіївна

3 150 3

22 Частина нежитлового приміщення № 226 площею 3,7 м2 
на 3му поверсі термінала «D» за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 
що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль»

ДП «Європей
ський центр 
консалтингу та 
оцінки»

3 600 5

23 Нежитлове приміщення площею 73,99 м2 за адресою: Ки
ївська обл., м. Обухів, вул. Київська, 150, що перебуває на 
балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»

ТОВ «Українські 
інноваційні кон
сультанти»

3 500 4

24 Частина приміщення площею 65,0 м2 котельні за адресою: 
Київська обл., Бородянський рн, смт Немішаєве, вул. Тех
нікумівська, 4, що перебуває на балансі Національного 
університету 

ФОП Гундарева 
Алла Олексіївна

3 190 3

25 Нежитлове приміщення площею 288,0 м2 цеху № 3 за адре
сою: Київська обл., м. Бровари, Промвузол, що перебуває 
на балансі ДП «Завод порошкової металургії»

ФОП Чебаков 
Олексій Іванович

3 700 4

26 Площадка з твердим покриттям загальною площею 
2 000,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Кагарлик, 
вул. Фрунзе, 103, що перебуває на балансі Обухівського 
міжрайонного управління водного господарства 

ФОП Чебаков 
Олексій Іванович

4 000 4

інформація 
рв фдму по львівській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 13.07.2016
Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 

затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Мініс-
терстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила 
визнати переможцями конкурсу для проведення оцінки об’єктів оренди суб’єктів 
оціночної діяльності:

нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 32,8 м2 на першому повер-
сі одноповерхової будівлі (літ. А-1), м. Львів, вул. Кривоноса, 4а; мета проведення 
оцінки – укладення договору оренди; суб’єкта оціночної діяльності – СПД Савиць-
кий Д. К. Термін виконання робіт – 3 р/д. Вартість робіт – 1 500,00 грн;

нежитлові вбудовані приміщення (№ 1-16) загальною площею 259,0 м2 на 
першому поверсі дев’ятиповерхового будинку, Львівська обл., м. Червоноград, 
вул. Стуса, 1; мета проведення оцінки – продовження договору оренди; суб’єкта 
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 3 дн. 
Вартість робіт – 1 720,00 грн;

частина асфальтованого замощення загальною площею 48,0 м2, м. Львів, 
вул. Туган-Барановського, 13; мета проведення оцінки – продовження договору 
оренди; суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання ро-
біт – 3 р/д. Вартість робіт – 1 700,00 грн;

нежитлові приміщення цокольного поверху пішохідного переходу МА ПП 
«Шегині» загальною площею 93,34 м2, Львівська обл., Мостиський р-н, с. Шеги-
ні, вул. Дружби, 216; мета проведення оцінки – продовження договору оренди; 
суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «ЛЮАК». Термін виконання робіт – 3 р/дні. 
Вартість робіт – 1 700,00 грн;

нежитлове приміщення № IX (кухня) загальною площею 2,0 м2 на першому 
поверсі гуртожитку № 4 (реєстровий № 02070987.202.СТЮПВС 045), м. Львів, 
вул. Пасічна, 22; мета проведення оцінки – продовження договору оренди; суб’єкта 
оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 3 р/дні. Вар-
тість робіт – 1 400,00 грн.


