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8 листопада 2017 р.

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

проДаж об’єктів групи а

⇒

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ  
НА АУКЦІОНІ

ПереЛік 
об’єктів державної власності групи а,  

що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 31.10.2017 № 1648)

дніПроПетровська обЛасть
Нежитлове приміщення № 56 загальною площею 45,8 м2 в житловому будин-

ку № 21 літ. А-4 на 1-му поверсі за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 
вул. Дзвінка, 21, прим. 56, що перебуває на балансі ПрАТ «Дніпропетровська пе-
ресувна механізована колона № 246» (код за ЄДРПОУ 01354527).

київська обЛасть
1. Об’єкт державної власності – нежитлова будівля (конюшня) площею  

1 232,0 м2 за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське, вул. Лип-
нева, 1а, що перебуває на балансі ВАТ «Племінний завод «Олександрівка» (код за 
ЄДРПОУ 05407976) (припинено).

2. Об’єкт державної власності – нежитлова будівля – їдальня (літ. А) площею 
129,7 м2, прибудова (літ. а) площею 140,2 м2, ґанок (літ. а1), ґанок (літ. а2) за адре-
сою: Київська обл., м. Березань, вул. Героїв Небесної Сотні, 27а, що перебуває 
на балансі ВАТ «Березанське» (правонаступник – ПАТ «Березанське») (код за ЄД-
РПОУ 00849994).

3. Об’єкт державної власності – будівля їдальні літ. «П» площею 1 299,2 м2 
за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 94, що перебуває на балансі ВАТ 
«Ірпіньмаш» (код за ЄДРПОУ 00240135).

ПереЛік 
об’єктів державної власності групи а,  

що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 02.11.2017 № 1653)

воЛинська обЛасть
Окреме індивідуально визначене майно – підвальне приміщення під будівлею 

їдальні (М-2) загальною площею 250,8 м2 за адресою: 45006, Волинська обл., 
м. Ковель, вул. Володимирська, 154, що перебуває на балансі ТДВ «АТП 10706» 
(код за ЄДРПОУ 05461119).

кіровоградська обЛасть
Комплекс будівель та споруд у складі: будівля головного корпусу (механічний 

цех літ. Б, б, б/) загальною площею 5 393,0 м2, будівля адміністративно-побутового 
корпусу (АБК, літ. А, А/) загальною площею 812,4 м2, бокс збірний для автомобі-
лів (бокс літ. В) загальною площею 561,6 м2 за адресою: 28006, Кіровоградська 
обл., м. Олександрія, проїзд Поліграфістів, 10а, що перебувають на балансі Дер-
жавного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» (код за 
ЄДРПОУ 39244468).

Львівська обЛасть
Окреме індивідуально визначене майно – нежитлове приміщення, гараж Б-1, 

площею 20,1 м2 за адресою: 81200, Львівська обл., Перемишлянський р-н, м. Пе-
ремишляни, вул. Галицька, 28, що перебуває на балансі Управління Державної 
казначейської служби України у Перемишлянському районі Львівської області 
(код за ЄДРПОУ 36848550).

Херсонська обЛасть
Комплекс будівель і споруд: будівля лінійної ділянки (літ. А) загальною площею 

32,2 м2, будівля лінійної ділянки (літ. Б) загальною площею 95,4 м2, навіс (літ. В), 
гараж на 7 боксів (літ. Г) загальною площею 341,1 м2, бетонне вимощення площею 
783 м2 (І), ворота (№ 2) площею 12,4 м2, огорожа (№ 3) площею 352,7 м2 за адре-
сою: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Некрасова, 10, що перебувають на балансі 
ДП «Укрводсервіс» (код за ЄДРПОУ 32765831).

донецька обЛасть
інформація 

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

Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 1– № 9 загальною площею 97,9 м2 
(колишня лазня).

Адреса об’єкта: 84393, Донецька обл., м. Краматорськ, смт Шабельківка, 
вул. Вільямса, 1.

Балансоутримувач: ТОВ «Агрофірма Степове». Ідентифікаційний код балансо-
утримувача 00848664. Адреса балансоутримувача: 84393, Донецька обл., м. Кра-
маторськ, вул. Тичини, 19.

Відомості про об’єкт нерухомості: нежитлові приміщення № 1 – № 9 загальною 
площею 97,9 м2 (колишня лазня), які займають частину одноповерхової будівлі, 
в іншій частині якої розташований діючий магазин, рік побудови – 1969. Фунда-
мент – шлакобетон, стіни – цегла, покрівля – толь, підлога – метласька плитка. 
Стан об’єкта незадовільний.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 48 900,00 грн. ПДВ – 9 780,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 58 680,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець визначає 

самостійно; забезпечення дотримання санітарних норм під час експлуатації об’єкта; 
забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта території; здійснення заходів щодо 
державної реєстрації права власності на об’єкт згідно з чинним законодавством 
України протягом двох місяців після підписання акта передачі об’єкта;  подальше 
відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта в період чинності умов договору 
купівлі-продажу здійснюються за погодженням з органом приватизації із забез-
печенням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем 
на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених за-
конодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно з 
законодавством України.

Реєстраційний внесок у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахун-
ку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в банк ГУ ДКСУ у 
Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по 
Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 5 868,00 грн (без ПДВ), що становить10 % від по-
чаткової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172, 
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку про-
ведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у 
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 
2015 року за № 1147/27592.

аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «укра-
їнська міжрегіональна спеціалізована» 01.12.2017. Час початку аукціону – 
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 Товарної біржі «Українська міжрегіо-
нальна спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з 
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної 
біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянти-
нівська, 2а) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним 
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази над-
силання цих документів.

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

Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні – 
27.11.2017 до 17.00.

Винагорода організатора аукціону – товарної біржі «Українська міжрегіональна 
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта 
приватизації, що становить 586,80 грн.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ЗаПоріЗька обЛасть
інформація 

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

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

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

69035, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 63, код ЄДРПОУ 03116849.
Відомості про об’єкт: рік побудови – 1963. Будівля цегляна, одноповерхова. 

Фундамент будівлі – з/б стакани, стіни – 40 % цегляні, 60% – з/б панелі, покрит-
тя рулонне, перегородки цегляні, перекриття – металевий каркас без підшивки, 
підлога – асфальт. У приміщення будівлі наявні декілька входів, у вигляді мета-
левих воріт.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 544 393,00 грн. 
ПДВ – 108 878,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 653 271,60 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта: питання землекористування покупець 

вирішує самостійно після укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог 
чинного законодавства; сплата ціни продажу за об’єкт здійснюється протягом 30 ка-
лендарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

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

сотка) від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти у розмірі 65 327,16 грн, що становить 10 % початкової ціни 

об’єкта, вносяться на р/р № 37311049000444, Державна казначейська служба 
України в м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, 
код за ЄДРПОУ 20495280.

Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви на участь 
в аукціоні та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на 
р/р № 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби 
України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015, 
одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.

Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 04.12.2017 до 17.00.
аукціон в електронній формі буде проведено українською універсаль-

ною біржею 08.12.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
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, зі змі-
нами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, 
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну 
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви 
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Запорізької філії Української 
універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9.00 
до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (061) 220-02-26) оригінали заяв на 
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, 
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

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

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем його 
розташування.

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

Після закінчення аукціону внесені покупцями грошові кошти у розмірі 10 % по-
чаткової ціни об’єкта повертаються усім учасникам аукціону. Покупцеві, який при-
дбав об’єкт приватизації, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому 
порядку при остаточному розрахунку за придбаний об’єкт приватизації.

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області за адре-
сою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40 з 8.00 до 16.00, п’ятниця – 
з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061) 226-07-75, 226-07-76.

ЧерHівецька обЛасть
інформація 

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

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

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

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

мобілів та їх двигунів.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК підприємства входить частина будівлі 

87/100 площею 13 696,40 м2, машини та обладнання – 63 од. Транспортних засобів 
та малоцінних необоротних матеріальних активів немає (станом на 30.09.2017).

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка, на якій розташований 
об’єкт, надана у постійне користування для виробничих потреб загальною пло-
щею 0,5686 га.

Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює ви-
робничу діяльність, продукція не випускається. Баланс активів і пасивів – 4 158,0 
тис. грн. Останні три роки підприємство нерентабельне.

Засновник і видавець –  

фонд державного майна україни

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.
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Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середови-
ще, утворення і розміщення відходів у підприємства немає. Чисельність працю-
ючих на дату інвентаризації майна: 2 особи (в. о. директора підприємства, голо-
вний бухгалтер).

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 19 183 333,00 грн, 
ПДВ – 3 836 666,60 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 23 019 999,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно.
2. Відновлення виробничих приміщень підприємства, виробництва продукції 

та/або надання послуг відповідно до видів діяльності, не заборонених чинним за-
конодавством, протягом 2 років.

3. Створення робочих місць відповідно до цілей подальшого використання 
об’єкта, безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві.

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

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

6. Погашення кредиторської заборгованості підприємства, у т. ч.: із заробіт-
ної плати; перед бюджетом та Пенсійним фондом України в сумі, яка складеться 
на дату купівлі-продажу відповідно до офіційної інформації податкового органу та 

Пенсійного фонду України; іншої заборгованості – протягом 12 місяців з дня під-
писання договору купівлі-продажу.

7. Питання землекористування покупець вирішує самостійно після набуття 
права власності на об’єкт відповідно до чинного законодавства.

8. У встановленому чинним законодавством порядку покупець зобов’язаний 
здійснити державну реєстрацію припинення державного підприємства «Особливе 
конструкторське бюро «Рута» шляхом його реорганізації протягом 18 місяців від 
дня переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.

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

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

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 2 301 999,96 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

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

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від-
сотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з 
посвідченням договору купівлі-продажу.

аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «універ-
сальна товарно-сировинна біржа» 01 грудня 2017 року. Час початку аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 10.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведен-
ня в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за 
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками 
до заяв, подаються в електронному вигляді на електронному майданчику товарної 
біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна 
біржа» (01054, м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), 51, оф. 11) ори-
гінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії 
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

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

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 27 листопада 2017 року 
до 17.00 включно.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. До-
даткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адре-
сою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час 
роботи регіонального відділення з 09.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 
9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення:  
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

вінницька обЛасть
інформація 

про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта незавершеного 
будівництва – базару (разом із земельною ділянкою)

Назва: об’єкт незавершеного будівництва – базар (разом із земельною ді-
лянкою).

Адреса об’єкта: 23652, Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Кирнасівка, 
вул. Соборна, 39д.

Балансоутримувач: СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський», код за ЄДРПОУ 
05413994, адреса: 23652, Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Кирнасівка, 
вул. Соборна, 3.

Інформація про об’єкт: будівництво базару проводилось у 1990 роки, консер-
вація не здійснювалась. Збудовано двоповерхову цегляну будівлю на фундаменті 
із бутобетону з перекриттям із залізобетонних плит. Оздоблення не виконувалось. 
Будівельна готовність на момент обстеження становить 44 %. Площа забудови – 
113,0 м2. Огородження немає.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0193 га. Када-
стровий номер 0524355300:02:002:0980. Цільове призначення: 11.02 для розмі-
щення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підпри-
ємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель: землі 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
Обмеження та обтяження в використанні земельної ділянки не зареєстровані.

Початкова ціна без урахування ПДВ – 49 701,00 грн, у т. ч.: вартість ОНБ без 
урахування ПДВ – 37 096,00 грн, вартість земельної ділянки без урахування ПДВ – 
12 605,00 грн.

Початкова ціна з урахуванням Пдв – 59 641,20 грн, у т. ч.: вартість ОНБ з 
урахуванням ПДВ – 44 515,20 грн, вартість земельної ділянки з урахуванням ПДВ – 
15 126,00 грн. ПДВ – 9 940,20 грн.

Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального по-
свідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу; завершити будівництво 
протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передачі з можливою змі-
ною його первісного призначення; забезпечувати дотримання вимог техніки без-
пеки під час добудови об’єкта; протягом трьох місяців з моменту підписання акта 
приймання-передачі здійснити державну реєстрацію переходу права власності на 
об’єкт незавершеного будівництва та земельної ділянки в установленому законом 
порядку; у місячний термін з дня отримання об’єкта приватизації повідомити міс-
цеву раду щодо укладеного договору та надати підтвердні документи; подальше 
відчуження ОНБ можливе за умови збереження для нового власника зобов’язань, 
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу 
приватизації, який здійснює контроль за його виконанням.

Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного від-
сотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 596,41 грн.

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

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

Грошові кошти в розмірі 5 964,12 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій 
області.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні 27 листопада 2017 року 
включно до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено 01 грудня 2017 року укра-
їнською універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій 
(початок аукціону) – 9.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (за-
кінчення аукціону) – 11.00.

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. Заяви 
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються 
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: 
auk@uub.com.ua до 17.00. Протягом 2 календарних днів з дати реєстрації заяви 
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної бір-
жі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у 3 
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до 
заяви, а також докази надсилання цих документів.

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

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. 
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адре-
сою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 55-08-12, час роботи з 8.00 до 17.00 
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

Черкаська обЛасть
інформація 

про продаж на аукціоні в електронній формі  
об’єкта незавершеного будівництва – 176-квартирного  

житлового будинку разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта: 176-квартирний житловий будинок разом із земельною ді-

лянкою.
Місцезнаходження: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Б. Хмельницького, 64а.

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

проДаж об’єктів групи Д

Відомості про об’єкт: 
будівництво 176-квартирного житлового будинку за проектом п’ятиповерхового 

з 2 блок-секцій на 40 квартир розпочато в I кварталі 1996 року, призупинено – в IV 
кварталі 1996 року. Об’єкт розташований в південно-західному районі м. Сміла на 
відстані 2 км від центру. Поруч (на відстані 17,5 м) від нього знаходиться існуючий 
житловий будинок, а також майданчики для ігор, відпочинку та господарських по-
треб. На об’єкті виконані: земляні роботи, роботи щодо влаштування фундаментів 
із збірних залізобетонних плит та бетонних блоків, стіни підвалу із червоної цегли 
та збірних бетонних блоків, монтаж залізобетонних плит перекриття над підвалом, 
сходів. Роботи щодо влаштування зовнішніх інженерних мереж не проводились. 
Площа забудови – 758,0 м2. 

Ступінь будівельної готовності – 2 %. Фізичний знос становить 70 %.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,5502 га. Цільо-

ве призначення: землі житлової та громадської забудови. Кадастровий номер 
7110500000:09:004:0181. Земельні сервітути: охоронна зона навколо (вздовж) 
об’єкта енергетичної системи (електрокабель) – 0,0116 га; охоронна зона навколо 
інженерних комунікацій (водопровід) – 0,0153 га.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 384 400,00 грн, у 
т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 241 400,00 грн, земельної ділянки – 
143 000,00 грн. ПДВ – 76 880,00 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 461 280,00 грн, 
у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 289 680,00 грн, земельної ділянки – 
171 600,00 грн.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його 

в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановле-
ного цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту під-
писання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із 
земельною ділянкою.

2. Забезпечувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього при-
родного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію 
об’єкта приватизації.

3. У разі добудови об’єкта незавершеного будівництва за призначенням, що 
належить  до житлового та громадського призначення, а також до закладів культури, 
охорони здоров’я, навчальних закладів, обов’язково створити сприятливі умови 
для життєдіяльності та потреб осіб з обмеженими можливостями.

4. Подальше відчуження та передача в заставу об’єкта незавершеного будівни-
цтва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливі лише за умови 
збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, 
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу 
приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.

5. У разі невиконання умов продажу договір купівлі-продажу підлягає розі-
рванню в установленому законодавством порядку. При цьому покупець, з яким 
розірвано договір купівлі продажу, повертає об’єкт приватизації в державну влас-
ність за актом приймання-передачі, а також відшкодовує державі збитки, завдані 
невиконанням умов договору.

Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 кален-
дарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

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

Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час роз-
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007, 
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, 
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за 
реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).

Грошові кошти в розмірі 46 128,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській 
області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна 
казначейська служба України (призначення платежу: «10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, без ПДВ»).

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 04 грудня 2017 року 
до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено центральною універсаль-
ною біржею 08 грудня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій 
(початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій 
(закінчення аукціону) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведен-
ня в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за 
№ 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками 
до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної 
біржі за адресою: https://centrex.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані направити на адресу Центральної універсальної біржі (36014, м. Пол-
тава, вул. Пушкіна, 88) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та 
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також 
докази надсилання цих документів.

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

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його 
розташування.

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області 
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. 37-26-61, час робо-
ти – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

ЧерHівецька обЛасть
інформація 

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

двоквартирного житлового будинку
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – дво-

квартирний житловий будинок.
Балансоутримувач: перебував на балансі ліквідованого ВАТ «Цукровий за-

вод «Хрещатик».
Місцезнаходження об’єкта: пров. Буковинський, 2, смт Кострижівка, Застав-

нівський р-н, Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – двоквартирний жит-

ловий будинок з відсотком готовності 3 % являє собою котлован під будівництво 
житлового будинку розміром 12 х 7 м та глибиною 3,5 – 4 м. Об’єкт не законсер-
вований, будівельний майданчик не огороджений та не охороняється. Земельна 
ділянка розташована в центральній частині селища. Район розташування об’єкта 
характеризується добре розвиненою інфраструктурою. Поруч розташовано  
адміністративний центр села.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0811 га, када-
стровий № 7321555400:01:004:0050 для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 5 023,00 грн (п’ять 
тисяч двадцять три грн 00 коп.). ПДВ об’єкта приватизації – 1 004,60 грн (одна 
тисяча чотири грн 60 коп.).

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 6 027,60 грн (шість тисяч 
двадцять сім грн 60 коп.)

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Можлива зміна первісного призначення за умови дотримання вимог Зе-

мельного кодексу України.
2. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства 

і дотриманням норм в сейсмічних районах України протягом п’яти років з момен-
ту підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва та 
ввести його в експлуатацію.

3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забез-
печувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта не-
завершеного будівництва та введення його в експлуатацію.

4. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує са-
мостійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права влас-
ності на об’єкт.

5. Протягом одного року з моменту переходу права власності на об’єкт до 
покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації 
згідно з чинним законодавством.

6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будів-
ництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору 
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи 
тощо про виконання умов договору.

7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в 
період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здій-
снюється після повної сплати ціни продажу виключно за погодженням з продавцем 
із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором 
зобов’язань, які не виконані покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх 
невиконання, встановленої законодавством і договором купівлі-продажу.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 602,76 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

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

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

аукціон в електронній формі буде проведено 01 грудня 2017 року укра-
їнською універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій 
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій 
(закінчення аукціону) – 12.00.

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

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

Кінцевий термін приймання заяв: 27 листопада 2017 року до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. До-

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

Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення:  
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

конкурСи з віДбору розробників Документації із землеуСтрою

донецька обЛасть
інформація 

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

І. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле-
устрою щодо відведення земельної ділянки з метою продажу об’єкта приватизації 
разом із земельною ділянкою (визначення або уточнення меж земельної ділянки, 
винос в натуру та закріплення меж земельної ділянки (на місцевості) межовими 
знаками встановленого зразка, підготовка інших матеріалів та документів, необ-
хідних для продажу земельної ділянки).

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташована база від-
починку «вертикаль», за адресою: 84453, Донецька обл., м. Красний Лиман, 
с. Щурове, вул. Маркса Карла, 102, що обліковується на балансі ВАТ «Трест До-
нецькшахтопроходка». До складу об’єкта входять: будинок № 27 (одноповерховий), 
А, загальна площа – 24,4 м2; будинок № 11, Б (одноповерховий), загальна площа – 
24,4 м2; будинок № 23 В (одноповерховий), загальна площа – 27,0 м2; будинок № 9, 
Г (одноповерховий), загальна площа – 24,8 м2; будинок № 10, Д (одноповерховий), 
загальна площа – 24,0 м2; побутовий вагон, Е; побутовий вагон, Ж; навіс, З; душ, И.  
розмір земельної ділянки під об’єктом приватизації становить 0,2028 га.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: Закон України «Про привати-
зацію державного майна», наказ ФДМУ від 10.12.2012 № 3961, наказ РВ ФДМУ по 
Донецькій області від 30.06.2017 № 00542.

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із 
землеустрою: технічна документація щодо встановлення меж земельної ділянки, 
витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (щодо присвоєння 
кадастрового номера, державної реєстрації земельної ділянки тощо).

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

Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи а – не-
житлова будівля літ. «а-1» з прибудовами та ґанком (інв. № 26) за адресою: 
85372, Донецька обл., Покровський р-н, с. Новоєлизаветівка, вул. Широка, 86а, 
що обліковується на балансі КСП «Селидівське».

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташована нежитлова бу-
дівля літ. «А-1» з прибудовами та ґанком (інв. № 26), площа земельної ділянки під 
забудовою – 228,1 м2, орієнтовна площа земельної ділянки – 269,0 м2.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 10.07.2017 
№ 1109, наказ РВ ФДМУ по Донецькій області від 24.07.2017 № 00634, вимоги п. 6 
ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України.

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із зем-
леустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Держав-
ного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; 
позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою.

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

Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи а – група 
будівель і споруд автостанції, у складі: будівля автостанції площею 236,1 м2, 
туалет площею 48,7 м2, навіс площею 226,9 м2, навіс площею 12,6 м2, огорожа 
площею 18,2 м2, огорожа площею 13,6 м2, замощення площею 5215 м2 за адре-
сою: вул. Маяковського, 48/18а, смт Ялта, Мангушський (Першотравневий) р-н, 
87450, що обліковується на балансі ПУАТ «Донецьке обласне підприємство авто-
бусних станцій».

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташована група будівель 
і споруд автостанції загальною площею під забудовами – 524,0 м2, орієнтовна 
площа земельної ділянки – 5 500,0 м2.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 21.02.2011 
№ 230 зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 20.02.2014 № 547, наказ РВ ФДМУ 
по Донецькій області від 25.01.2017 № 00088, вимоги п. 6 ст. 120 Земельного ко-
дексу України та п. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України.

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із зем-
леустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Держав-
ного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; 
позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою.

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

Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи ж – дитячий 
оздоровчий табір «сонячний берег» за адресою: Донецька обл., Мангушський 
р-н, смт Ялта, вул. Курортна, 17, що обліковується на балансі ВАТ «Точмаш».

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований дитячий оздо-
ровчий табір «Сонячний берег». У складі об’єкта 21 од. нерухомості, площа зе-
мельної ділянки – 59 000 м2.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2016 
№ 1518 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи Ж, що 
підлягають приватизації», зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 22.09.2016 
№ 1755, вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2 ст. 377 Цивільно-
го кодексу України.

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із зем-
леустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Держав-
ного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; 
позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою.

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

Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи ж – пан-
сіонат «мебельщик» за адресою: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, 
вул. Нахімова, 45а, що обліковується на балансі ТОВ «АРП» (за договором про 
безоплатне зберігання).

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований пансіонат 
«Мебельщик», до складу якого входять 17 од. нерухомості, орієнтовна площа 
земельної ділянки – 5 500 м2.
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Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 30.09.2016 
№ 1821 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи Ж, що 
підлягають приватизації», вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2 
ст. 377 Цивільного кодексу України.

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із зем-
леустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Держав-
ного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці; 
позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою.

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

Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва – кіно-
театр на 500 місць разом із земельною ділянкою за адресою: 85307, Донецька 
обл., м. Покровськ, мкр-н Шахтарський, 28а. Балансоутримувач відсутній.

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавер-
шеного будівництва – кінотеатр на 500 місць, одноповерховий, цегляний площею  
1 246,9 м2 з ґанком площею 31,7 м2 та тамбурами площами 8,0 м2, 4,6 м2, 4,5 м2. 

розмір земельної ділянки буде визначатись при проведенні робіт із 
землеустрою.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: Закон України «Про приватизацію 
державного майна», Закон України «Про особливості приватизації об’єктів незавер-
шеного будівництва», наказ ФДМУ від 13.01.1998 №30 «Про перелік об’єктів, що під-
лягають приватизації», наказ РВ ФДМУ по Донецькій області від 02.12.2016 № 01007 
«Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта державної власності групи Д».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із зем-
леустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, витяг з Держав-
ного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці, 
позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою.

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

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

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно 
до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, 
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420, зі змінами); копія документа, що 
засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників 
податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийнят-
тя реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 

відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для пре-
тендента – фізичної особи); копії установчих документів претендента та довідки про 
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної 
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, вста-
новленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова 
інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на 
виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено: вид документації із землеу-
строю, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати 
замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами 
виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до 
Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого 
наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців – 
претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням подат-
ку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

конкурс відбудеться 07.12.2017 о 10.00 в рв фдму по донецькій облас-
ті за адресою: 61057, м. Харків, майдан театральний, 1 (4-й поверх, відділ 
приватизації та постприватизаційного контролю).

Конкурсна документація на участь у конкурсі подається до відділу інформацій-
ного та організаційно-документального забезпечення регіонального відділення 
(61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, 3-й поверх) не пізніше ніж за п’ять робочих 
днів до оголошеної дати проведення конкурсу – до 29.11.2017 (включно).

Телефон для довідок (057) 700-03-14 (відділ приватизації та постприватиза-
ційного контролю).

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

донецька обЛасть
інформація 

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

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

площею 2,0 м2 першого поверху будівлі навчального корпусу № 5. Наймену-
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Маріупольський державний університет, 
код за ЄДРПОУ 26593428. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 87500, Донецька обл., 
м. Маріуполь, просп. Миру, 89а. Мета проведення оцінки: визначення вартості 
майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ 
по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, елек-
тронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Бочаров В. Ю. 
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна) – 31.10.2017.
� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною 

площею 114,0 м2 першого поверху з ґанком будівлі невиробничого призна-
чення. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВП «Шахта Курахівська» 
ДП «Селидіввугілля» (код за ЄДРПОУ 33426253). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Донецька обл., м. Селидове, смт Курахівка, вул. Центральна, 36. Мета проведення 
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник 
послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс 
(057)700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: До-
нецьке обласне управління АТ «Ощадбанк». Наявність об’єктів, що містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017.
� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 35,6 м2 першо-

го поверху адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» (код за ЄДРПОУ 34032208). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Магістральна, 
б. 4. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення до-
говору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон 
(057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.
ua. Платник робіт з оцінки: Державне підприємство «Держвуглепостач». Наявність 
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 30.11.2017.
� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 25,2 м2 першо-

го поверху адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» (код за ЄДРПОУ 34032208). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Магістральна, 
б. 4. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення до-
говору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон 
(057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.
ua. Платник робіт з оцінки: Державне підприємство «Держвуглепостач». Наявність 
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 30.11.2017.
� 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 

17,6 м2 підвалу гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Костянтинівський індустріальний технікум ДВНЗ «Донецький національний техніч-
ний університет» (код за ЄДРПОУ 36512800). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Донецька обл. , м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, 152. Мета проведення оцінки: 
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг 
з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 
700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП 
Дубовик В. В. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2017.
� 6. Назва об’єкта оцінки: частина коридору нежитлового вбудованого 

приміщення площею 10,0 м2 першого поверху учбового корпусу. Найменуван-
ня балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет (код за ЄДРПОУ 02070812). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Доне-
цька обл., м. Маріуполь, вул. Гугеля, б. 10. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ 
ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, 
електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Кашуба Н. О. 
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна) – 30.11.2017.
� 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною пло-

щею 94,6 м2 другого поверху учбово-лабораторного корпусу № 5. Наймену-
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет» (код за ЄДРПОУ 02070812). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька 
обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, 7. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ 
ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, 
електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Управління 
громадського харчування та торгівлі». Наявність об’єктів, що містять державну таєм-
ницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017.
� 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною 

площею 80,1 м2 другого поверху учбового корпусу № 3. Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Приазовський державний технічний універси-
тет» (код за ЄДРПОУ 02070812). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., 
м. Маріуполь, вул. Італійська, 115. Мета проведення оцінки: визначення вартості 
майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по 
Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна 
адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Управління громадсько-
го харчування та торгівлі». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017.
� 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною 

площею 158,3 м2 першого поверху з ґанком адміністративно-господарських 
приміщень гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Друж-
ківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії (код за ЄДРПОУ 
00173367). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Со-
борна, 26. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення 
договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон 
(057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. 
Платник робіт з оцінки: ФОП Колодченко Л. В. Наявність об’єктів, що містять держав-
ну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2017.
� 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення 

№ 2 площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі адміністративного управління 
порту (реєстровий номер 01125755.8.аааибд600). Найменування балансоу-
тримувача об’єкта оцінки: ДП «Маріупольський морський торговельний порт», код 
за ЄДРПОУ 01125755. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Ма-
ріуполь, просп. Луніна, 99. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта 
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 
700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. 
Платник робіт з оцінки: ПАТ «Перший український міжнародний банк». Наявність 
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 30.11.2017.
� 11. Назва об’єкта оцінки: 1/3 частина радіорелейної вежі. Найменування 

балансоутримувача об’єкта оцінки: Артемівська дистанція сигналізації та зв’язку 
Регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», код за ЄДРПОУ 
1075106. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Сі-
верськ, вул. Поштова, 18. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта 
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 
700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. 
Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Наявність об’єктів, що містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017.

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

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

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

підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо 
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких 
робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях (не більше ніж 5 кален-
дарних днів); 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 та підписання звіту про оцінку майна 
(згідно з додатком 2 до Положення).

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

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

При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комі-
сією буде враховуватись в якості подібного до об’єктів оцінки № 1, 10 – практичний 
досвід з оцінки приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв 
та іншого подібного майна, № 2 – 9 – практичний досвід з оцінки приміщень, частин 
будівель, № 11 – практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних 
пристроїв та конструктивних частин будівель, що призначені для розміщення тех-
нічних засобів і антен операторів телекомунікацій.

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

Враховуючи інформацію ФДМУ (лист від 26.09.2017 № 10-59-18295 «Щодо по-
казників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у ІI квар-
талі 2017 року») повідомляємо, що очікувана ціна послуг з оцінки, яка буде розгля-
датися конкурсною комісією під час обрання переможців, становить 2,4 тис. грн.

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, май-
дан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27, 
700-03-14.

конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї 
інформації об 11.00 в рв фдму по донецькій області за адресою: 61057, 
м. Харків, майдан театральний, буд. 1 (3-й поверх). 

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

інформація 
рв фдму по донецькій області про оголошення конкурсів  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою виконання робіт з 
експертної грошової оцінки земельних ділянок

� Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: м. Харків, просп. Любові Малої, 93, Новобаварський р-н (кадастровий номер 
6310137900:11:001:0038). Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення оцінки: 
визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Замовник та 
платник послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділян-
ки: Департамент земельних відносин Харківської міської ради, телефони: (057)  
760-70-20, 760-74-76, електронна адреса: uzv2015@gmail.com. Кількість земель-
них ділянок: 1 (одна). Розмір земельної ділянки, усього: 0,0067 га. Місце розташу-
вання земельної ділянки: м. Харків, просп. Любові Малої, 93, Новобаварський р-н. 
Цільове призначення земельної ділянки: землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення: для експлуатації та обслуговування 
нежитлової будівлі літ.«Н-5» (виробнича). Правовий режим земельної ділянки: ко-
мунальна власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 5 654 011,00 
грн (витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ді-
лянки від 07.03.2017). Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Очі-
кувана вартість послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної 
ділянки: 3 000,00 грн. Дата оцінки: орієнтовно 01.10.2017.

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

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

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність:
кваліфікації оцінювачів для виконання робіт з експертної грошової оцінки 

земельних ділянок, що має підтверджуватися кваліфікаційними документами 
згідно із Законом України «Про оцінку земель»; досвіду суб’єкта оціночної діяль-
ності з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому 
числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням; переліку 
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки 
земельної ділянки, та їх особистого досвіду щодо проведення робіт з експертної 
грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зо-
крема за цільовим призначенням; переліку інших фахівців, які можуть бути залучені 
до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог 
чинного законодавства.

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

підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності (додаток 3 до Положення), копії кваліфікаційних документів оці-
нювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень 
про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних 
ділянок; копії документів оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з 
претендентом або додатково залучаються ним, що підтверджують набуття квалі-
фікації оцінювача, а також виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями 
у сфері оціночної діяльності; інформації про претендента (додаток 4 до Положен-
ня); пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо ціни виконання робіт з 
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку 
виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації 
про проведення конкурсу; документів щодо практичного досвіду виконання робіт 
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінюва-
чів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної 
ділянки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (до-
даток 2 до Положення).

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

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, май-
дан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27; 
700-03-14.

конкурс відбудеться в рв фдму по донецькій області за адресою: 61057, 
м. Харків, майдан театральний, буд. 1 (3-й поверх) об 11.00 через 14 ка-
лендарних днів після опублікування цієї інформації.

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

ЗакарПатська обЛасть
IнформацIя 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 12, 13, 14, 15) за-

гальною площею 69,6 м2 на першому поверсі нежитлової будівлі літ. «а». 
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 38. 
Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби 
України у Хустському районі Закарпатської області (тел. (0242) 4-52-01). Мета 

проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладання договору орен-
ди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника 
конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закар-
патській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ХУСТ – Земля Карпат». Правовий 
режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
� 2. Назва об’єкта оцінки: інвентарний об’єкт – частина залізничної колії 

з мостом інв. № 18, що не увійшла до статутного капіталу Пат «Хустський 
кар’єр» у процесі приватизації, а саме: під’їзна колія № 10 (загальною довжиною 
1 344,0 пог. м) та під’їзна колія № 17 (загальною довжиною 516,0 пог. м). Місцезна-
ходження об’єкта: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Рокосово, вул. Промзона, 
1. Найменування балансоутримувача: ПрАТ «Хустський кар’єр» (у зв’язку із зміною 
типу та найменування Публічного акціонерного товариства «Хустський кар’єр») 
(тел. (03142) 5-21-21). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. 
Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з 
оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Хустський 
кар’єр». Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.

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

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); 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 та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2)

Подібними об’єктами є: до об’єкта № 1: приміщення, частини будівель, зокре-
ма, офісна, торговельно-офісна, торговельна нерухомість під заклади громадсько-
го харчування; до об’єкта № 2: інженерні споруди, передавальні пристрої.

Конкурсна документація подається до служби діловодства 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).

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

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

ЗаПоріЗька обЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), від-

діл оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: 
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 13, 14 загальною пло-

щею 22,1 м2 першого поверху адміністративної будівлі (літ. а). Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Приморськ, вул. Центральна, 38. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач 
майна: Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області. Платник 
робіт з оцінки: Південно-Східне міжрегіональне управління з питань виконання 
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
� 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх адміністративної 

будівлі (літ. а-3, реєстровий номер 02498004.8.ХвЮяШж019) нежитлові 
приміщення № 24, 25, 26 загальною площею 29,7 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: 69095, м. Запоріжжя, вул. Українська, буд. 5. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутри-
мувач майна: Запорізька філія державного підприємства «Український державний 
головний науково-дослідний і виробничий інститут з інженерно-технічних і еколо-
гічних вишукувань». Платник робіт з оцінки: ТОВ «Авіцена». Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
�  3. Назва об’єкта оцінки: група об’єктів експлуатаційної дільни-

ці № 2, а саме: вбудовані в перший поверх будівлі складу, реєстровий номер 
36415218.5.АААБЖЖ201, нежитлові приміщення (літ. Б; приміщень з 1 до 4 включно) 
площею 152,9 м2; вбиральня (літ. В), реєстровий номер 36415218.5.ОРХРМБ007; 
паркан № 1; ворота № 2; замощення І. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька 
обл., с. Лукашеве, вул. Перспективна, 1а. Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою 
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізьке 
міжрайонне управління водного господарства Запорізького обласного управління 
водних ресурсів. Платник робіт з оцінки: Фермерське господарство «Люкс». Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
� 4. Назва об’єкта оцінки: 1/3 частини металевої вежі для антени, інв. 

№ 10490281. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Першотрав-
нева, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору 
оренди. Балансоутримувач майна: Департамент з питань цивільного захисту на-
селення Запорізької обласної державної адміністрації. Платник робіт з оцінки: ПрАТ 
«ВФ Україна». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
� 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх будівлі нежитлові 

приміщення (літ. а-11, приміщення № 27, у складі: приміщення № 1 торго-
вельний зал – 92,6 м2, приміщення № 2 комора – 1,4 м2, приміщення № 3 
сходи – 4,6 м2) загальною площею 98,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
69600, м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 75. Мета проведення незалежної оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з 
метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Голо-
вне управління статистики у Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Елек-
тротехніка». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
� 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 24, 25 загальною пло-

щею 21,5 м2 першого поверху чотириповерхової адміністративної будівлі 
№ 9 (літ. а-4), реєстровий № 00493698.1.беШснП257. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 20. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. 
Балансоутримувач майна: Таврійський державний агротехнологічний університет. 
Платник робіт з оцінки: ПАТ КБ «Приватбанк». Дата оцінки (дата, на яку проводить-
ся оцінка майна): 30.11.2017.
� 7. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова будівля гідропосту, реєстровий 

номер 36415134.4.ммсфоо014, (літ. в; приміщення № 1, 2, 3, 4, 9, 10) 
загальною площею 35,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., 
Вільнянський р-н, с. Новогупалівка, вул. Леніна, 44. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної пла-



4

8 листопада 2017 року № 88 (1108)

ти з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: 
Вільнянське міжрайонне управління водного господарства Запорізького обласного 
управління водних ресурсів. Платник робіт з оцінки: ФОП Каравай К. В. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.

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

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

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які 
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно 
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну ді-
яльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки 
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що 
відповідають об’єкту оцінки.

Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту 
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта 
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (квалі-
фікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про 
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

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

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія серти-
фіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного 
майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штат-
ному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про 
оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І 
Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із запо-
вненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені 
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 
2 до Положення); 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запеча-
таному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт 
у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.

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

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріж-
жя, вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16. Телефони для довідок: (061) 226-07-50,  
226-07-66, 226-07-79.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпе-
чення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 
10) до 15.00 17.11.2017 (включно).

конкурс відбудеться 23.11.2017 о 10.00 у рв фдму по Запорізькій об-
ласті за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

київська обЛасть
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів державної власності групи а, що 
підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для по-
дальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні.
� 1. об’єкт державної власності групи а – нежитлова будівля (конюшні) 

площею 1 232,0 м2 за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське, 
вул. Липнева, 1а, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ 
«Племінний завод «Олександрівка» (код за ЄДРПОУ 05407976; припинено). Дата 
оцінки – 30.11.2017. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області; платник – РВ 
ФДМУ по Київській області.
� 2. об’єкт державної власності групи а – будівля їдальні літ. «П» пло-

щею 1 299,2 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 94, яка під час 
приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ірпіньмаш» (код за ЄДРПОУ 
00240135). Дата оцінки – 30.11.2017. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області; 
платник – РВ ФДМУ по Київській області.
� 3. об’єкт державної власності групи а – нежитлова будівля – їдальні 

(літ. а) площею 129,7 м2, прибудова (літ. а) площею 140,2 м2, ґанок (літ. 
а1), ґанок (літ. а2) за адресою: Київська обл., м. Березань, вул. Героїв Небесної 
Сотні, 27а, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Бере-
занське» (правонаступник – ПАТ «Березанське»; код за ЄДРПОУ 00849994). Дата 
оцінки – 30.11.2017 року. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області; платник – РВ 
ФДМУ по Київській області.

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області кон-
курсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – По-
ложення), складається із:

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

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

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

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

конкурс відбудеться 30.11.2017 о 10.00 за адресою: м. київ, вул. с. Пет-
люри, 15, рв фдму по київській області, телефон для довідок 200-25-36.

Луганська обЛасть
інформація 

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

до проведення оцінки об’єкта оренди
� Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення (каб. 214) 

загальною площею 35,0 м2 на другому поверсі двоповерхової будівлі на-
вчального корпусу № 1 (інв. № 10310001). Місцезнаходження об’єкта: Луган-
ська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 17. Балансоутримувач: ДНЗ 
«Сєвєродонецьке вище професійне училище». Мета оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.10.2017. Платник: Луганська обласна організація 
профспілки працівників освіти і науки України.

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

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

Конкурсний відбір 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.

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 23 листопада 2017 року о 10.00 в рв фдму по 
Луганській 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.

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: нежитлове приміщення адміністративної будівлі 

загальною площею 394,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Білгород-Дністровський міський районний центр зайнятості. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Пушкіна, буд. 32. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника кон-
курсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкур-
су: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта госпо-
дарювання, 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 ін-
вестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незаверше-
них капітальних 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 комплек-
сів, 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 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): сі-
чень – лютий 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Баранов 
Михайло Михайлович, тел. (098) 342-11-28, (067) 787-29-48.
�  2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будівлі паса-

жирського павільйону, інвентаризаційний № 073007, реєстровий 
№ 01125666.1.ааагиа531, загальною площею 145,0 м2. Найменування ба-
лансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський морський тор-
говельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пляж «Аркадія», буд. 
3/1. Мета проведення оцінки: визначення 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 товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість не-
матеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвес-
тицій, 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, 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 державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий 2018 р. Інформація про осо-
бу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Дерева Раю», тел. (067) 656-04-11.
� 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення гуртожитку 

№ 4 загальною площею 2,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцін-
ки: Одеський державний аграрний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, вул. Терешкової, 17. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_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 (за-
значаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) 
господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових 
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість немате-
ріальних 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 нерухомос-
ті, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, 
часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташуван-
ня 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 держав-
ну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – 
листопад. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Рябуха Олександр 
Миколайович (код за ЄДРПОУ 2893411351); тел. (067) 482-82-61.
� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля яхт-клубу № 7 та нежитлова 

будівля яхт-клубу № 8 загальною площею 232,64 м2. Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: ДП «Ренійський морський торговельний порт». Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Ренійський р-н, землі Лиманської 
сільради, база відпочинку «Моряк». Мета проведення оцінки: визначення ринко-
вої вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника кон-
курсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_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 неза-
вершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з об-
ліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного 
капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних 
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних ін-
вестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) 
станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів не-
рухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів 
акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташу-
вання 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 державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – лис-
топад. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Комунальний позашкільний 
навчальний заклад «Обласна дитячо-юнацька спортивна школа з вітрильного спор-
ту» (код за ЄДРПОУ 38786459), тел. 776-22-10, Ольга sportolga65@ukr.net.
� 5. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення магазину, що під час 

приватизації не увійшло до статутного капіталу, але обліковується на балансі 
порту, загальною площею 45,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: ПАТ «Ізмаїльський річковий порт «Дунайсудносервіс». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Севастопольська, 24. Мета проведен-
ня оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з 
метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-
28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника 
конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оці-
нюються: 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. Роз-
мір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн 
(зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, 
паїв): –. 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): жовтень – листопад. Інформація про особу – платника 
робіт з оцінки: ФОП Опря Євген Васильович (код за ЄДРПОУ 2847914031), тел. (067) 
767-54-45; diana.gumeniuk@ga.uniqa.ua; (097) 383-09-42 Ірина Іванівна.
�  6. Назва об’єкта оцінки: частина відкритої складської площі, інв. 

№ 057091 (6 809,0 м2), нежитлові приміщення будівлі реципієнтної, інв. 
№ 100656 (197,0 м2), частина відкритої складської площі, інв. № 057091 
(904,0 м2), загальною площею 7 910,0 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Миколи Гефта, 3. Мета проведен-
ня оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з 
метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, 
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника 
конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оці-
нюються: 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. Роз-
мір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн 
(зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, 
паїв): –. 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): жовтень – листопад. Інформація про особу – платника 
робіт з оцінки: ТОВ «ТРЕКСІМ» (код за ЄДРПОУ 34871753), тел.: 33-51-33, (050) 
316-66-97 Лідія Василівна, бухг., account@trexim.com.ua.
� 7. Назва об’єкта оцінки: залізничні колії в районі набережної загальною 

площею 134,66 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська 

філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміні-
страція Одеського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
вул. Миколи Гефта, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон за-
мовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, 
електронна адреса замовника конкурсу: info_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. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, па-
кетів акцій, часток, паїв): –. 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 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): жовтень – листопад. Інформація про особу – 
платника робіт з оцінки: ТОВ «ТРЕКСІМ» (код за ЄДРПОУ 34871753), тел.: 33-51-33,  
(050) 316-66-97 Лідія Василівна, бухг., account@trexim.com.ua.
� 8. Назва об’єкта оцінки: приміщення в головному учбовому корпусі тех-

нікуму площею 13,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Пе-
трівський державний аграрний технікум. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська 
обл., Лиманський р-н, с. Петрівка, вул. Куріса, 9. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації до-
говору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника 
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_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 неза-
вершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком 
(зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) 
господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових 
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість немате-
ріальних 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 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): жовтень – листопад. Інформація про осо-
бу – платника робіт з оцінки: ФОП Піскарьова Зінаїда Миколаївна (код за ЄДРПОУ 
1645100989), тел. (067) 486-43-86, Руслан.
� 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення кухні на 1-му 

поверсі 9-поверхового гуртожитку № 3 площею 3,0 м2. Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 112. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Те-
лефон 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 (за-
значаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкових 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 грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): 
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад. Інформація про осо-
бу – платника робіт з оцінки: ФОП Рябуха Олександр Миколайович (код за ЄДРПОУ 
2893411351), тел.: (067) 482-82-61, (095) 279-33-30; ryabukha@gmail.com.
� 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення кухні на 1-му 

поверсі 5-поверхового гуртожитку № 4 площею 3,0 м2. Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 112. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Те-
лефон 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 (за-
значаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкових 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 грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): 
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад. Інформація про осо-
бу – платника робіт з оцінки: ФОП Рябуха Олександр Миколайович (код за ЄДРПОУ 
2893411351), тел.: (067) 482-82-61, (095) 279-33-30; ryabukha@gmail.com.
� 11. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення кухні на 4-му 

поверсі 9-поверхового гуртожитку № 2 площею 3,0 м2. Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Шампанський, 2. Мета прове-
дення 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 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 (за-
значаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкових 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 грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): 
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): жовтень – листопад. Інформація про осо-
бу – платника робіт з оцінки: ФОП Рябуха Олександр Миколайович (код за ЄДРПОУ 
2893411351), тел.: (067) 482-82-61, (095) 279-33-30; ryabukha@gmail.com.
� 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 3-го поверху 

3-поверхової адміністративно-побутової частини будівлі складу № 2 площею 
108,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торго-
вельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чорноморськ, 
вул. Транспортна, 2. 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 господарю-
вання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані 
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засо-
би, 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): жовтень – листопад. Інформа-
ція про особу – платника робіт з оцінки: Іноземне підприємство «СЖС Україна» (код 
за ЄДРПОУ 14367709), тел. 786-96-00, Юля Бордюг (050) 316-27-33, 21-90-27, Ігор 
Погорєлов (050) 415-40-16, бухгалтер: Tatiana.ustymenko@sgs.com.
� 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на другому поверсі 

корпусу № 4 площею 15,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Лиманський професійний 
аграрний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Роздільнянський 
р-н, смт Лиманське, вул. Чкалова, 1. 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 
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Продовження таблиціпроводиться оцінка майна): жовтень – листопад. Інформація про особу – платника 
робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 25044056), shevchenko@karbon.
od.ua, бухгалтер (067) 675-77-36 Марина, Mariya.Romanchuk@kyivstar.net; Олек-
сандр Анатолійович тел.: 06-343-79-70; Сергій Будьковский, тел.: (067) 751-86-18, 
Ruzzik@ukr.net; Butkovskiy@ariya.poltava.ua.
� 14. Назва об’єкта оцінки: будівля (техпаспорт 160629.55 від 06.09.2010 

користувач дмсу). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна 
фіскальна служба України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Велика 
Арнаутська, 20. Телефон замовника конкурсу: (048) 784-25-18. Види економічної ді-
яльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи якого оцінюються: 
84.11. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): будівля. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій. Довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за 
групами): 436 108,70 грн станом на 01.01.2017. Кількість земельних ділянок (зазна-
чається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних 
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельних ділянок, усьо-
го: орієнтовно 894,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Одеса, вул. Велика 
Арнаутська, 20. Цільове призначення земельних ділянок: для розміщення будівель 
та споруд. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок: 4 571,92 за 1,0 м2. На-
явність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.

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

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 16.11.2017. 
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 22.11.2017 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.

Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області відміняє конкурси з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності, що були оголошені на 08.11.2017 (газета 
«Відомості приватизації» № 81-82 (1101-1102) від 18 жовтня 2017 р., як помилково 
надані на публікацію, по об’єктах права державної власності:

1) нежитлові приміщення магазину (літ. А) загальною площею 252 м2, що оренду-
ються СПД «Присяжний С. А.». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ба-
лансоутримувач ВАТ «Котовський цукровий завод» припинений 17.07.2014. Дійсний 
балансоутримувач – орендар СПД «Присяжний С. А.». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Одеська обл., м. Котовськ, вул. Бочковича, 92а. Мета проведення оцінки: 
приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни;

2) нежитлові приміщення другого поверху п’ятиповерхового будинку загаль-
ною площею 88,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління 
Державної казначейської служби України в Арцизькому районі Одеської області. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 68400, Одеська обл., м. Арциз, вул. Добро-
вольського, 3а, офіс 39. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу 
на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни.

Харківська обЛасть
інформація 

рв фдму по Харківській області про оголошення конкурсів 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди 

№ 
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа, 
місцезнаходження (індекс, адреса), 

балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ, телефон)
Дата оцінки Мета проведення 

оцінки

Інформа-
ція про 

замовни-
ка/плат-

ника
1 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

на другому поверсі чотириповерхової прибудови до 
триповерхової будівлі адміністративно-медичного 
корпусу Науково-дослідного інституту гігієни 
праці та професійних захворювань ХНМУ, інв. № 
10310001, загальною площею 88,3 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Трінклера, 6, що перебувають на 
балансі Харківського національного медичного уні-
верситету, 01896866, тел. 705-07-11

24.01.2018 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди

ПП
 М

ед
ич

на
 л

аб
ор

ат
о-

рі
я 

«А
на

лі
ти

ка
»

2 Одноповерхова будівля складу загальною площею 
48,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Переможців, 6а, 
що перебуває на балансі Харківської філії Концерну 
«Військторгсервіс», 38746882, тел. (050) 960-78-92

На дату укладен-
ня договору на 
проведення не-
залежної оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду ТО

В 
«В

ІТ
А 

Ю
СТ

»

3 Одноповерхова будівля складу неопалюваного для 
металу, інв. № 129000, загальною площею 142,7 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Переможців, 6а, що 
перебуває на балансі Харківської філії Концерну 
«Військторгсервіс», 38746882, тел. (050) 960-78-92

На дату укладен-
ня договору на 
проведення не-
залежної оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду

ТО
В 

«В
ІТ

А 
Ю

СТ
»

4 Одноповерхова будівля столярної майстерні загаль-
ною площею 236,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. 
Переможців, 6а, що перебуває на балансі Харків-
ської філії Концерну «Військторгсервіс», 38746882, 
тел. (050) 960-78-92

На дату укладен-
ня договору на 
проведення не-
залежної оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду

ТО
В 

«В
ІТ

А 
Ю

СТ
»

5 Одноповерхова адміністративна будівля КПО за-
гальною площею 323,2 м2 за адресою: Харківська 
обл., м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 8, що перебуває 
на балансі Харківської філії Концерну «Військторг-
сервіс», 38746882, тел. (050) 960-78-92

На дату укладен-
ня договору на 
проведення не-
залежної оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду

ТО
В 

«В
ІТ

А 
Ю

СТ
»

6 Нежитлові приміщення – кімн. № 10, 11, 12, 13, 
14, 15 на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі май-
стерні загальною площею 693,2 м2 за адресою:  
м. Харків, вул. Переможців, 6а, що перебувають на 
балансі Харківської філії Концерну «Військторгсер-
віс», 38746882, тел. (050) 960-78-92

На дату укладен-
ня договору на 
проведення не-
залежної оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду

ТО
В 

«В
ІТ

А 
Ю

СТ
»

7 Частина одноповерхової споруди, інв. № 123000, 
загальною площею 716,8 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Переможців, 6а, що перебуває на балансі 
Харківської філії Концерну «Військторгсервіс», 
38746882, тел. (050) 960-78-92

На дату укладен-
ня договору на 
проведення не-
залежної оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду

ТО
В 

«В
ІТ

А 
Ю

СТ
»

8 2-поверхова будівля КПО, інв. № 23, реєстровий № 
33689922.37.ААААЖЛБ406, літ. А, А-1, а, а-1, а-2, 
а-3, а-4, а-5, загальною площею 2 944,8 м2 за адре-
сою: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Горішного, 122а, 
що перебуває на балансі Харківської філії Концерну 
«Військторгсервіс», 38746882, тел. (050) 960-78-92

На дату укладен-
ня договору на 
проведення не-
залежної оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду

ТО
В 

«В
ІТ

А 
Ю

СТ
»

9 № 3, 7, 12, 16 на 2-му поверсі 9-поверхової будівлі 
гуртожитку загальною площею 8,0 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. 50-річчя ВЛКСМ, 50, що перебуває 
на балансі Харківського національного педагогічно-
го університету ім. Г. С. Сковороди, код 2125585

13.11.17 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди Ф

ОП
 Б

ур
я-
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вс

ьк
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В.
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.

10 Автобокс на 5 автомобілів в одноповерховій будівлі 
(літ. Е-1) загальною площею 329,6 м2 за адресою: 
Харківська обл., Харківський р-н, смт Безлюдівка, 
вул. Чайковського, 210а, що перебуває на балансі 
Харківського міжрайонного управління водного гос-
подарства, 1033674 

04.10.17 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди

Ф
ОП

 Б
он

да
ре

в 
В.

 В
.

11 Частина внутрішніх стін (лінійні розміри: 544х0,025 
+ 2х0,04 + 4х0,07 + 19х0,1 + 0,6х0,5 + 0,6х0,5) з 
1-го до 9-го поверху 9-поверхової будівлі гуртожитку 
загальною площею 18,9 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Цілиноградська, 50б, що перебуває на балансі 
Харківського державного університету харчування та 
торгівлі, 011566330, тел.: (057) 337-85-35, 336-89-79

На дату укладен-
ня договору на 
проведення не-
залежної оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду

ТО
В 

«Т
ЕР

ЕК
ОМ

»

12 Частина внутрішніх стін (лінійні розміри: 512х0,025 
+ 6х0,04 + 30х0,07 + 15х0,1 + 0,6х0,5 + 0,6х0,5) з 
1-го до 5-го поверху 5-поверхової будівлі гуртожитку 
загальною площею 24,4 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Цілиноградська, 28, що перебуває на балансі 
Харківського державного університету харчування та 
торгівлі, 011566330, тел.: (057) 337-85-35, 336-89-79

На дату укладен-
ня договору на 
проведення не-
залежної оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду

ТО
В 

«Т
ЕР

ЕК
ОМ

»

13 Частина коридору 2-го поверху гуртожитку № 2 за-
гальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. 
Бакуліна, 12, що перебуває на балансі Харківського 
національного університету радіоелектроніки, 2071197

21.10.17 Визначення вар-
тості об’єкта з ме-
тою продовження 
договору оренди ТО

В 
«ІТ

. 
Се

рв
іс

»

14 Частина приміщення № 11 коридору другого по-
верху чотириповерхової будівлі гуртожитку № 1 
(інв. № 5, літ. «А») загальною площею 2,0 м2 за 
адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 10, що перебуває 
на балансі Харківського національного університету 
радіоелектроніки, 2071197

21.10.17 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди ТО

В 
«ІТ

. С
ер

-
ві

с»

15 Частина приміщення № 1 технічного поверху та час-
тина приміщення № 11 коридору сьомого поверху 
дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 7 (літ. «А») за-
гальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Л. 
Свободи, 51а, що перебувають на балансі Харківського 
національного університету радіоелектроніки, 2071197

21.10.17 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди

ТО
В 

«ІТ
. С

ер
ві

с»

16 Частина приміщення № 1 технічного поверху та 
частина приміщення № 11 коридору сьомого по-
верху дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 8 
(інв. № 9, літ. «А») загальною площею 4,0 м2 за 
адресою: м. Харків, просп. Л. Свободи, 51б, що 
перебуває на балансі Харківського національного 
університету радіоелектроніки, 2071197

21.10.17 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди

ТО
В 

«ІТ
. С

ер
ві

с»

№ 
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа, 
місцезнаходження (індекс, адреса), 

балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ, телефон)
Дата оцінки Мета проведення 

оцінки

Інформа-
ція про 

замовни-
ка/плат-

ника
17 Частина приміщення № 1 технічного поверху та 

частина нежитлового приміщення № 14 шостого 
поверху дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 
6 (інв. № 9, літ. «А») загальною площею 4,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 218, що 
перебувають на балансі Харківського національного 
університету радіоелектроніки, 2071197

21.10.17 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди

ТО
В 

«ІТ
. С

ер
ві

с»

18 Частина н.пр. – кімн. № 12, 3-й поверх, гурто-
житку № 4, літ. «В», загальною площею 2,0 м2 за 
адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 36, що 
перебуває на балансі Харківського національного 
університету радіоелектроніки, 2071197

21.10.17 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди 

ТО
В 

«ІТ
. 

Се
рв

іс
»

19 Частина приміщення № 3 технічного поверху (ма-
шинного відділення) та частина приміщення № 33 
коридору восьмого поверху дев’ятиповерхової будівлі 
гуртожитку № 5 (інв. № 9, літ. «А») загальною площею 
4,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 58, 
що перебуває на балансі Харківського національного 
університету радіоелектроніки, 2071197

21.10.17 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди

ТО
В 

«ІТ
. С

ер
ві

с»

20 Нежитлові приміщення – кімн. № 16 на 1-му по-
версі та кімн. № 22 на 2-му поверсі 6-поверхової 
адміністративної будівлі, інв. № 73477/81783, літ. 
АІІІ-5, А-6, загальною площею 87,7 м2 за адресою: 
м. Харків, просп. Науки, 9, що перебувають на 
балансі ДП «УкрНТЦ «Енергосталь», 31632168, тел.: 
(057) 702-17-31, 702-17-32

На дату укладен-
ня договору на 
проведення не-
залежної оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду

На
ро

дн
ий

 д
еп

ут
ат

 
Пи

са
ре

нк
о 

В.
 В

.

21 Нежитлові приміщення – кімн. № 18, 19 на 3-му 
поверсі 5-поверхової громадської будівлі загальною 
площею 44,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Баку-
ліна, 16, що перебувають на балансі Харківсько-
го національного університету радіоелектроніки, 
02071197, тел.: (057) 702-10-16, 702-10-13

На дату укладен-
ня договору на 
проведення не-
залежної оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду

Ф
ОП

 Ф
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ан
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22 Нежитлові приміщення – кімн. № 20, 21 на 4-му 
поверсі 5-поверхової громадської будівлі загальною 
площею 44,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Баку-
ліна, 16, що перебувають на балансі Харківсько-
го національного університету радіоелектроніки, 
02071197, тел.: (057) 702-10-16, 702-10-13

На дату укладен-
ня договору на 
проведення не-
залежної оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду

Ф
ОП

 В
ай

сб
ур

д 
І. 

А.

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах пода-
ють до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному 
конверті, яка складається з:

підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); пропо-
зицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окре-
мому конверті; документів (копії договорів на виконання робіт з оцінки та копії актів 
приймання-передавання робіт з оцінки) щодо практичного досвіду виконання робіт з 
оцінки разом із заповненою інформацією відносно досвіду претендента та оцінювачів, 
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки зе-
мельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку зе-
мельної ділянки). Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 26.09.2017 
№ 10-59-18295 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної 
оцінки майна у III кварталі 2017 року» для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема, 
декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові примі-
щення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення 
передавальних пристроїв), – 2,4 тис. грн, комплексу будівель та споруд – 10,8 тис. грн; 
об’єкта незавершеного будівництва – 8,1 тис. грн; цілісного майнового комплексу –  
20,8 тис. грн; необоротних активів – 44,2 тис. грн; об’єкта аукціону (один об’єкт неру-
хомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 1 000 м2 (1 га); окремо 
розташованої будівлі; земельної ділянки площею до 10 000 м2 (1 га) – 7,2 тис. грн; визна-
чення розміру збитків, завданих державі, – 6,2 тис. грн; легкових транспортних засобів 
– 1,4 тис. грн; гідротехнічних споруд – 9, 4 тис. грн; пакета акцій – 5,0 тис. грн.

Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як 
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ 
від 08.04.2016 № 10-36-6493.

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці ви-
міру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5 
днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі 
необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).

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

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

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

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

Херсонська обЛасть, арк та м. севастоПоЛь
інформація 

рв фдму в Херсонській області, арк та м. севастополі про 
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  

які будуть залучені до проведення оцінки державного майна
� 1. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення площею 20,5 м2 у будів-

лі складу мто дП «Херсонський морський торговельний порт» за адресою: 
м. Херсон, просп. Ушакова, 4, на режимній території ДП «Херсонський морський 
торговельний порт». Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севас-
тополі. Платник: ДП «АМПУ». Мета проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. 
Запланована дата оцінки: 31.10.2017.
� 2. Об’єкт: частина холу та прибудованого приміщення на першому по-

версі адмінбудівлі Херсонського поштамту – цПЗ № 1 загальною площею 
2,0 м2, що перебуває на балансі Херсонської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адре-
сою: м. Херсон, просп. Ушакова, 41. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, 
АРК та м. Севастополі. Платник: ПАТ «Райфайзен банк Аваль».Мета проведення 
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2017.
� 3. Об’єкт: частина холу адмінбудівлі цюрупинської дільниці надання по-

штових послуг Херсонського поштамту – цПЗ № 1 загальною площею 2,0 м2, 
що перебуває на балансі Херсонської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: 
м. Олешки (Цюрупинськ), вул. Гвардійська, 28. Замовник: Замовник: РВ ФДМУ в Хер-
сонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ПАТ «Райфайзен банк Аваль». Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2017.
� 4. Об’єкт: частина вбудованого нежитлового приміщення площею 

4,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі Херсонського поштам-
ту, що перебуває на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Херсон, просп. 
Ушакова, 41. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. 
Платник: ПАТ «Державний ощадний банк України». Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продо-
вженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2017.
� 5. Об’єкт: комплекс будівель і споруд: будівля лінійної ділянки (літ. 

а) загальною площею 32,2 м2, будівля лінійної ділянки (літ. б) загальною 
площею 95,4 м2, навіс (літ. в), гараж на 7 боксів (літ. г) загальною площею 
341,1 м2, бетонне вимощення площею 783 м2 (і), ворота (№ 2) площею 
12,4 м2, огорожа (№ 3) площею 352,7 м2, що перебуває на балансі ДП «Укрвод-
сервіс», за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Некрасова, 10. Замовник: 
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: РВ ФДМУ в Хер-
сонській області, АРК та м. Севастополі. Мета проведення незалежної оцінки – 
визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продаж на аукціоні (наказ 
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 03.11.2017 № 423). 
Запланована дата оцінки: 31.10.2017.

З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення кон-
курсів максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована 
учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, становить не більше ніж: для об’єктів 
нерухомого майна (нежитлових приміщень, майданчиків тощо – 2,4 тис. грн, для 
комплексу будівель – 10,8 тис. грн.

Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запе-
чатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015 
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності», зареєстрований у Мін’юсті 15.01.2015 за № 60/28190), а саме:

заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за вста-
новленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим 
пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта 
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з дер-
жавною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформа-
цію про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки; 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання 
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведен-
ня конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо 
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту 
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).

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

Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати 
проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.

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

конкурс відбудеться в рв фдму в Херсонській області, арк та м. севас-
тополі за адресою: м. Херсон, просп. ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 
14 днів після опублікування цієї інформації, тел.(0552) 22-44-44.

Чернівецька обЛасть
інформація 

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

для надання послуг з оцінки майна
� Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення будівлі їдальні (літ. а-і) загальною 

площею 166,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Сторожинець-
кий лісовий коледж. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., м. Сторожи-
нець, вул. Видинівського, 62/1. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон 
замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу: (0372) 55-44-26. 
Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний 
майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (не-
матеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за група-
ми): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, 
тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій 
(зазначається окремо за групами): 446 738,69 грн станом на 30.09.2017. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі зе-
мельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір 
земельної ділянки, усього: 23,1 га. Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька 
обл., м. Сторожинець, вул. Видинівського. Цільове призначення земельної ділянки: 
для господарських потреб. Правовий режим земельної ділянки: право користування 
землею. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наяв-
ність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
� 2. Назва об’єкта оцінки № 2: частина димової труби (літ. IV) площею 

15,0 м2 та частина приміщення (9-9) першого поверху будівлі столярного 
цеху (літ. ж) площею 15,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Національна академія внутрішніх справ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чер-
нівці, вул. Квітковського, 2. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон 
замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. 
Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний 
майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвес-
тицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо 
за групами): 2 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на 30.09.2017: 
частина димової труби (літ. IV) площею 15,0 м2 – 265,88 грн, частина приміщення 
(9-9) першого поверху будівлі столярного цеху (літ. Ж) площею 15,0 м2 – 1,00 грн. 
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому 
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 
1. Розмір земельної ділянки, усього: 8,7586 га. Місце розташування земельної ді-
лянки: м. Чернівці, вул. Квітковського, 2. Цільове призначення земельної ділянки: 
для обслуговування будівель (1.12.1 Державного управління та місцевого самовря-
дування). Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нор-
мативна грошова оцінка земельної ділянки: 52 294 973,00 грн. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата 
оцінки, орієнтовно (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
� 3. Назва об’єкта оцінки № 3: частина даху і горища будівлі навчального 

корпусу-гуртожитку № 3 (літ. д) площею 30,0 м2 та технічний майданчик 
площею 8,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Чер-
нівецький професійний ліцей автомобільного сервісу». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: 58000, м. Чернівці, вул. Садовського, 6. Мета проведення оцінки: передача 
в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника кон-
курсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні 
активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів нео-
боротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазна-
чаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) 
господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематері-
альних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом 
на 30.09.2017: 0,00 грн. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, 
пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,7436 га. Місце 
розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Садовського, 6. Цільове при-
значення земельної ділянки: для обслуговування нежитлових будівель ПТУ (1.12.3 
Освіти). Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нор-
мативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата 
оцінки, орієнтовно (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.

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

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

Платниками робіт для надання послуг з оцінки майна виступатимуть для 
об’єкта: № 1 – ФОП Казюк Олександр Георгійович; № 2 – юридична особа – ПрАТ 
«ВФ Україна»; № 3 – юридична особа – ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ».

Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єктів не може перевищу-
вати 5 календарних днів від дати підписання договорів про надання послуг з оцінки 
майна, очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатися кон-
курсною комісією під час обрання переможців, – 1 725,00 грн.

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

Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність відповідної кваліфіка-
ції оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфіка-
ційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі 
оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.

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

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є приміщення, частини будівель, які 
за своїм функціональним призначенням належать до офісної, торговельно-офісної, 
торговельної нерухомості та нерухомості під заклади громадського харчування.

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 2, 3 є інженерні споруди, передавальні 
пристрої та конструктивні частини будівель, що призначені для їх розміщення.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового 
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до 
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної 
дати проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з 
відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та 
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

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

Чернігівська обЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 46,9 м2 

у будівлі виробничого цеху. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Чернігівський національний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Чернігів, вул. Євгена Онацького (колишній 2-й провулок Пархоменко), 4а. 
Платник робіт з оцінки – ПП «Пожремсервіс». Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ 
по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника 
конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Елек-
тронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення 
оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 30.11.2017. Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: ні. Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн.

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 прак-
тичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціа-
лізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

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

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

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

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

Продовження рубрики на стор. 7.
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ОГОЛОШеННЯ ПРО НАМІР ПеРеДАТИ ДеРЖАВНе МАЙНО В ОРеНДУ

департамент орендних відносин, т. 200-34-39
департамент орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а

ОГОЛОШеННЯ ПРО ПРОВеДеННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРеНДИ МАЙНА

ІНфОРМАЦІЯ РеГІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛеНЬ фДМУ

Львівська обЛасть
інформація 

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

� Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення загаль-
ною площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі під літ. б-3 (новий аеровокзал) 
за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 168, реєстровий номер 33073442.1.БИКУГЧ021, 
що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галиць-
кого».  Орган управління: Міністерство інфраструктури України.

Основні умови проведення конкурсу:
1. Використання орендованого майна: розміщення центру туристичної інфор-

мації (інше використання нерухомого майна).
2. Початковий розмір орендної плати становить 1 428,96 грн без Пдв 

за базовий місяць оренди – вересень 2017 року, виходячи з вартості май-
на – 110 200,00 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна  
станом на 31.05.2017.

3. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий 
місяць оренди – вересень 2017 року.

4. Об’єкт оренди не підлягає приватизації.
5. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
6. Строк оренди – 1 (один) рік.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно 

на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість майна, на користь 
балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта 
оренди, у порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю та балан-
соутримувачу договір страхування (страховий поліс) і копію платіжного доручення 
про сплату страхового внеску. Постійно поновлювати договір страхування таким 
чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.

8. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна. Про-
тягом 15 робочих днів після підписання договору укласти з балансоутримувачем 
орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на 
утримання орендованого майна, плати податку на землю та надання комуналь-
них послуг орендарю.

9. Оплата платником коштів за виготовлення звіту про оцінку майна згідно з 
умовами договору на проведення оцінки майна № 258/17 від 14.09.2017. У випадку 
якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна не став переможцем 

конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат пере-
можцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення договору оренди 
(за умови надання підтвердних документів).

конкурс буде проведено в рв фдму по Львівській області (79000, м. Львів, 
вул. січових стрільців, 3, каб. 8) на 11-й календарний день після дати опублі-
кування цієї інформації в газеті «відомості приватизації» об 11.00.

Кінцевий термін приймання заяв та інших документів, що визначені п. 4 По-
рядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (далі – Порядок), – за 
3 (три) робочих дні до дати проведення конкурсу.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають на розгляд комісії:
заяву про участь у конкурсі (в якій учасники повідомляють про засоби зв’язку з 

ними), пропозиції щодо виконаня умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропо-
зиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;

відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 7 Порядку, а саме:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повно-

важення представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих 
документів; завірену належним чином копію витягу з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію 

огоЛоШення орендодавця – рв фдму По воЛинській обЛасті про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу
управління

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

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

найменування реєстровий но-
мер майна місцезнаходження загальна 

площа, 
вартість майна за незалеж-

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

1 Міністерство освіти
і науки України

38888285, Волинське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН 
України, 43024, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Чорновола, 3, тел. (0332) 71-67-36

Частина приміщення спор-
тивної школи (літер. А-1) 

– 43018, Волинська обл., м. Луцьк, 
вул. Потебні, 45а

224,5 974 864,00 2 роки 364 дні Розміщення навчального закладу спортивного 
профілю

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в 
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до ви-
мог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

огоЛоШення орендодавця – рв фдму По дніПроПетровській обЛасті про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

01116130, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту  
ім. ак. В. Лазаряна, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, тел. (056) 776-59-47 

Частини нежитлового 
вбудованого приміщення

Інформація відсутня м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2 5,0 56 135,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення торгівельних автоматів, що відпускають продовольчі товари 
(кавові автомати)

2 Міністерство освіти 
і науки України

02070766, Національна металургійна академія України, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 4, 
тел. (056) 745-31-56 

Частини нежитлового 
вбудованого приміщення

Інформація відсутня м. Дніпро, просп. Гагаріна, 4,6 8,0 92 064,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення торгівельних автоматів, що відпускають продовольчі товари 
(кавові автомати)

3 Міністерство освіти 
і науки України

02070743, ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 
19, тел. (0562) 744-62-19

Нежитлове вбудоване 
приміщення

Інформація відсутня Дніпро, просп. Гагаріна, 57 141,60 1 441 630,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

4 Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі 
України

04725941, Державне підприємство «Дніпропетровський регіональний державний науково-
технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації», м. Дніпро, вул. Барикадна, 23, 
тел. 745-44-74

Нежитлові вбудовані 
приміщення

Інформація відсутня м. Дніпро, вул. Набережна Пере-
моги, 176

116,8; 
135,3; 
932,5

2 351 431,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення складу розміщення офісних приміщень; інше використання 
нерухомого майна (виробництво композитних матеріалів)

5 Міністерство освіти 
і науки України

40783970, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет ім. В. Гетьмана», м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 64, тел. (0564)90-15-12 

Частини ґанку Інформація відсутня м. Кривий Ріг, вул. Медична, 16 64,00 62 960,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

6 Міністерство освіти 
і науки України

37664469, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, вул Віталія Мату-
севича, 11, тел. (056) 409-06-06 

Замощення Інформація відсутня м. Кривий Ріг, вул. Віталія Мату-
севича, 11а

2 450,00 911 442,00 2 роки 
11 місяців

Стоянка для автомобілів

7 Міністерство освіти 
і науки України

37861959, Гірничо-електромеханічний коледж ДВНЗ «КНУ», м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37г, 
тел.  (0564) 53-02-18

Нежитлове вбудоване 
приміщення; асфальто-
ваний майданчик

Інформація відсутня м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37г 60,0; 
21,0

99 103,00 2 роки 
11 місяців

Інше використання державного майна (виготовлення металевих кон-
струкцій); розміщення складу (зберігання ковсового вугілля)

8 Міністерство регіональ-
ного розвитку, будівни-
цтва та ЖКГ України 

02497789, Державне підприємство «ДДПІ житлового і цивільного будівництва «ДНІПРОЦИ-
ВІЛЬПРОЕКТ», м. Дніпропетровськ, вул. Січеславська Набережна, 29, тел. (056) 745-01-12

Нежитлові вбудовані 
приміщення

02497789.3.АААЖЖИ758 м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 4 37,38 128 369,00 1 рік Розміщення офісних приміщень 

9 Державна служба ста-
тистики України

02359946, Головне управління статистики у Дніпропетровській області, м. Дніпро, вул. Сто-
лярова, 3, тел. 778-68-43

Нежитлові вбудовані 
приміщення

02359946.1.АААДЕЕ822 Дніпропетровська обл., смт Маг-
далинівка, вул. Центральна, 44

27,2 45 681,00 2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні, проектно-
вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

10 Міністерство охорони 
здоров’я України

14280960, ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 9 Міністерства охорони здоров’я 
України», Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, пров. Капітальний, 1, тел. (05652) 3-27-56

Нежитлові вбудовані 
приміщення

14280960.1.ААААЛБ842 Дніпропетровська обл., м. Жовті 
Води, вул. Кропоткіна, 16

201,0; 
68,7

170 891,00 2 роки 364 дні Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт 
автомобілів; інше використання нерухомого майна – автомийка

11 Міністерство освіти 
і науки України

02070758, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», просп. Гагаріна, 
8, м. Дніпро, 49005, тел. (0562) 47-46-70

Нежитлові вбудовані 
приміщення

Інформація відсутня м. Дніпро, вул. Набережна Пере-
моги, 44

306,0; 
250,0 

4 330 684,00 2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів; 
розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

12 Міністерство освіти 
і науки України

02070766, Національна металургійна академія України, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 4, 
тел. (0562) 745-31-56

Нежитлові вбудовані 
приміщення

02070766.2РМБЧЧФ1047 м. Дніпро, вул. Адміральська, 30 2 325,4 2 174 249,00 2 роки 
11 місяців

Інше використання державного майна (столярна майстерня), склад

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

огоЛоШення орендодавця – рв фдму По київській обЛасті про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкоюбез 

ПДВ, грн

максимально 
можливий строк 

оренди
мета використання

1 Міністерство інфра-
структури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська 
обл., м. Бориспіль, тел. (044) 281-74-96, (044) 281-70-22

Приміщення № 168 та частина приміщення № 226 на 3-му 
поверсі пасажирського термінала «D», (інв. № 47578)

– Київська обл., м. Бориспіль, 
Аеропорт

13,0 1 031 380,00 2 роки 11 місяців Розміщення фінансової установи, у якій також здійснюється 
обмін іноземної валюти 

2 Міністерство обо-
рони України

33689922, Дирекція «Дім побуту та торгівлі» Концерну «Військторг-
сервіс», 03049, м. Київ, вул. Тополева, 3а, тел. (044) 248-83-73 

Нежитлові приміщення в будівлі ательє літ. А- ІІ та 
павільйон літ. Б – І 

33689922.35.УВЮЯЮТ212 Київська обл., Київська 
обл., м. Бориспіль, Соцміс-
течко, 188

817,3 3 790 100,00 2 роки 11 місяців Розміщення цеху з надання послуг пошиття, ремонту одягу 
для забезпечення потреб населення – 751,2 м2, розміщення 
офіса – 24,6 м2, розміщення магазину-складу – 41,5 м2

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, Регіональне відділення ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. 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».

огоЛоШення орендодавця – рв фдму По ПоЛтавській обЛасті про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство оборони 
України

33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ-151, вул. Молодогвар-
дійська, 28а, тел. (044) 243-39-36

Адміністративний будинок, літ. А, Ак, Аг – 461,8 м2; частина 
промислового складу з перукарнею, літ. Б – 375,1 м2; час-
тина складського приміщення з підвалом та сітроцехом, літ. 
В, Вп – 831 м2; частина складу господарчих товарів, літ. 
И – 331,2 м2; частина продовольчого складу з підвалом, 
літ. Л, Лп – 204,2 м2; склад будівельних матеріалів, літ. М – 
166,8 м2; овочесховище, літ. К – 139,2 м2

33689922.33.АААЖЛБ840; 
33689922.33.АААЖЛБ841; 
33689922.33.АААЖЛБ843; 
33689922.33.АААЖЛБ845; 
33689922.33.АААЖЛБ846; 
33689922.33.АААЖЛБ847; 
33689922.33.АААЖЛБ849 

Полтавська обл.,  
м.  Кременчук, 
просп. Свободи, 54а

2 509,30 2 763 006,00 2 роки 364 дні Розміщення торговельних об’єктів з продажу 
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної 
групи, – 2099,9 м2; проведення виставок не-
продовольчих товарів без здійснення торгівлі – 
409,4 м2

2 Міністерство внутрішніх 
справ України

40112186, Регіональний сервісний центр МВС в Полтавській області, вул. Єв-
ропейська, 164, м. Полтава, тел. (0532) 59-16-36

Частина ангара 40112186.1.ОДУРШМ013 Проїзд Ярославський, 
9, м. Кременчук

9,2 12 500,00 2 роки 11 місяців Розміщення виробництва готових металевих 
виробів

3 Міністерство освіти
і науки України

33457962, Коледж управління, економіки і права Полтавської державної аграр-
ної академії, просп. Першотравневий, 10, м. Полтава, тел. (0532) 56-53-62

Частина навчального корпусу № 1 00493014.7.БЕШСНП7112 Проспект Першотрав-
невий, 10, м. Полтава

4,7 43 600,00 2 роки 11 місяців Розміщення буфету в навчальному закладі, який 
не здійснює продаж товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «За-
ява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

огоЛоШення орендодавця – рв фдму По сумській 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’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство внутрішніх 
справ України

40112338, Регіональний сервісний центр МВС в Сумській області, 40009, м. Суми, 
вул. Білопільський шлях, 18/1, тел. (0542) 66-88-42

Нежитлові приміщення – м. Суми, вул. Біло-
пільський шлях, 18/1 

15,5 11 230,00 2 роки 364 дні Розміщення фінансової установи (відділення банку)

2 Міністерство внутрішніх 
справ України

40112338, Регіональний сервісний центр МВС в Сумській області, 40009, м. Суми, 
вул. Білопільський шлях, 18/1, тел. (0542) 66-88-42

Нежитлові приміщення – Сумська обл., 
м. Ромни, вул. Пол-
тавська, 4а 

15,5 3 400,00 2 роки 364 дні Розміщення фінансової установи (відділення банку)

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

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

№ 
з/п

Назва органу
 управління 

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

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

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за незалежною 

оцінкою, грн
максимально можливий 

строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України 

00493787, Уманський національний університет садівництва,  
вул. Інститутська,1, м. Умань, Черкаська обл., тел. (04744) 4-69-89

Замощений майданчик (части-
на асфальтованої дороги) 

– вул. Інститутська, 14, м. Умань, Чер-
каська область 

50,0 32 470,00 2 роки 363 дні Інше використання майна – розміщення котельні для ви-
робництва та постачання теплової енергії

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

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач

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

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

найменування
реєстро-

вий номер 
майна

місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально 
можливий строк 

оренди
мета використання

1 Міністерство молоді та 
спорту України

04539931, Державне підприємство «Центральна учбово-тренувальна 
база по ковзанярському спорту «Льодовий стадіон», 03680, м. Київ, 
просп. Академіка Глушкова, 9, тел. (044) 526-25-21 

Нерухоме майно – частина освітлювальної 
опори висотою 30,4 м, інв. № 10490001

– м. Київ, просп. Ака-
деміка Глушкова, 9

5,0 355 500,00
станом на 31.08.2017

2 роки 11 місяців Розміщення та експлуатація обладнання базової станції мобільного зв’язку та чотирьох антен 
(технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) 
зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «За-
ява 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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звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і креди-
торської заборгованості за останній рік; довідку від учасника конкурсу про те, що 
стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує 
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність; заві-
рену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію 
декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної осо-
би – платника єдиного податку.

Конкурсні пропозиції та інші документи, пропозиції щодо виконання умов кон-
курсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником 
конкурсу в день проведення конкурсу) подаються в окремому конверті з написом 
«На конкурс» з відбитком печатки учасника конкурсу.

Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул.Січових Стрільців, 3, у 
РВ ФДМУ по Львівській області (каб. 5), у робочі дні: понеділок – четвер з 9.00 до 
18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна РВ 
ФДМУ по Львівській області (каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

сумська обЛасть
інформація 

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

Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ ФДМУ по Сум-
ській області, 40035, м. Суми, вул. Харківська, 30/1.

Балансоутримувач об’єкта оренди: Боромлянське міжрайонне управління 
водного господарства.

Орган управління: Державне агентство водних ресурсів України.
� Інформація про об’єкт оренди: державне нерухоме майно – гідротехнічна 

споруда руслового шлюзу бобрівського водосховища на річці Псел за адре-
сою: Сумська обл., Лебединський р-н, с. Боброве, вул. Миру,1.

Вартість об’єкта оренди станом на 31.08.2017 згідно з висновком про вартість 
майна становить 8 538 801,00 грн (вісім мільйонів п’ятсот тридцять вісім тисяч ві-
сімсот одна грн).

Стартова орендна плата: місячна орендна плата, яка визначена на підставі 
Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподі-
лу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року 
№ 786 (зі змінами і доповненнями) (далі – Методика), становить 108 762,98 грн 
(сто вісім тисяч сімсот шістдесят дві грн 98 коп.) без Пдв за базовий місяць 
розрахунку – вересень 2017 року.

При розрахунку використано орендну ставку у розмірі 15 %, яка передбачена 
Методикою для іншого використання нерухомого майна.

Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати за використання об’єкта 

оренди порівняно зі стартовим розміром орендної плати.
2. Строк оренди – 25 років з обов’язковим нотаріальним посвідчення дого-

вору оренди.
3. Об’єкт передається в оренду без права його приватизації та передачі в 

суборенду.
4. Використання об’єкта оренди – облаштування гідроелектростанції.
5. Використовувати об’єкт оренди відповідно до його призначення та умов 

договору оренди.
6. Своєчасно і в повному обсязі вносити орендну плату з урахуванням індек-

су інфляції.

7. Забезпечувати збереження об’єкта оренди, запобігати його пошкодженню і 
псуванню, утримувати об’єкт оренди в порядку, передбаченому санітарними нор-
мами та правилами пожежної безпеки, підтримувати об’єкт оренди в належному 
стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального 
фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

8. Забезпечувати орендодавцю і балансоутримувачу доступ на об’єкт оренди з 
метою контролю за його використанням та виконанням умов договору оренди.

9. У разі виникнення або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з при-
родною стихією: ураган, великий снігопад, ожеледиця тощо, орендар повинен 
надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків.

10. Своєчасно здійснювати за рахунок коштів орендаря капітальний, поточний 
та інші види ремонту об’єкта оренди. Ця умова не розглядається як дозвіл на здій-
снення поліпшень об’єкта оренди і не тягне за собою зобов’язання орендодавця 
щодо компенсації вартості поліпшень. Капітальний ремонт здійснюється тільки за 
погодженням з балансоутримувачем, за згодою орендодавця та з дозволу органу, 
уповноваженого управляти майном.

11. Щомісяця до 15 числа орендар повинен сплачувати орендну плату за попе-
редній місяць. На вимогу орендодавця та балансоутримувача проводити звіряння 
взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.

12. Протягом місяця після укладення договору орендар повинен застраху-
вати об’єкт оренди на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вар-
тість, на користь балансоутримувача, який несе ризик загибелі чи пошкодження 
об’єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю 
та балансоутримувачу копії страхового поліса і платіжного доручення. Постійно 
поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно 
було застрахованим.

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

14. Орендар повинен здійснювати витрати, пов’язані з утриманням об’єкта орен-
ди. Протягом 15 робочих днів після підписання договору орендар повинен укласти з 
балансоутримувачем об’єкта оренди договір про відшкодування витрат балансоу-
тримувача на утримання об’єкта оренди, надання комунальних послуг орендарю та 
компенсацію податку на землю відповідно до чинного законодавства України.

15. Протягом місяця після укладення договору орендар повинен внести за-
вдаток у розмірі місячної орендної плати, розрахованої за базовий місяць оренди. 
Дані кошти будуть зараховані в оплату за останній місяць оренди.

16. Орендар несе відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних 
мереж, пожежної безпеки і санітарії на об’єкті оренди згідно із законодавством.

17. У разі зміни рахунка, назви підприємства, телефону, юридичної адреси 
орендар повинен повідомляти про це орендодавця у тижневий строк.

18. Дотримуватись режиму роботи гідроспоруди, погодженого з балансоу-
тримувачем.

19. Компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учас-
ника на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди протягом 20 календарних 
днів з моменту укладення договору оренди.

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

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь в конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс;
пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, про-

позиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; 
інформацію про засоби зв’язку з ним;

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

ника 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;

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

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у кон-
вертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.

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

конкурс буде проведено о 14.00 на 20-й (двадцятий) календарний день 
після публікації інформації про конкурс в газеті «відомості приватизації» в 
приміщенні рв фдму по сумській області за адресою: м. суми, вул. Хар-
ківська, 30/1.

Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – третій робочий день 
до дати проведення конкурсу.

Додаткову інформацію можна отримати в відділі оренди РВ ФДМУ по Сумській 
області за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1 (кабінети 5, 7, 8). 

Телефон для довідок (0542) 36-11-33.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розта-

шування.

ПІДСУМКИ
інформація 

рв фдму по київській області про підсумки конкурсу на право 
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 03.11.2017

За результатами засідань конкурсних комісій щодо визначення переможців 
конкурсів з використанням відкритості пропонування розміру орендної пла-
ти за принципом аукціону на право оренди частини приміщення № 2 площею 
3,6 м2 на першому поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) (Лот 1) 
та частини приміщення № 2 площею 3,6 м2 на першому поверсі пасажирського 
термінала «D» (інв. № 47578) (Лот 2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, 
Аеропорт, що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 
переможцем визнано ТОВ «Фінансова компанія «АЛЬФА – ІНВЕСТ ГРУП» (код 
за ЄДРПОУ 39013808).

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

нерухомого державного майна, що відбувся 30.10.2017
За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування 

розміру орендної плати за принципом аукціону на право укладення договору 
оренди нерухомого державного майна – нежитлових приміщень загальною 
площею 75,9 м2, що перебуває на балансі Державного вищого навчального 
закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Геть-
мана», за адресою: м. Київ, Львівська площа, 14, літ. А (на першому поверсі та 
антресолі першого поверху будівлі) конкурсною комісією прийнято рішення про 
укладення договору оренди з єдиним учасником конкурсу – ФОП Однораловою 
Валерією Сергіївною.

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

інформація 
управління сбу в одеській області про проведення конкурсу на 

право оренди державного нерухомого (військового) майна
1. Замовник конкурсу. Управління Служби безпеки України в Одеській області.
Адреса: Україна, 65045, м. Одеса, вул. Єврейська, 43.
Контактні особи з питань проведення конкурсу: відповідальний Галюк Юрій 

Васильович, тел. (048) 725-92-93;  секретар комісії Гудович Максим Валерійович, 
тел. (048) 779-25-00.
� 2. Інформація про предмет конкурсу, назва об’єкта та його місцезнаходження: 

передача в оренду нерухомого військового майна – частини службового при-
міщення площею 1,0 м2 адміністративної будівлі, що перебуває на балансі 
Управління СБУ в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43, мета 
використання – розміщення банкомата.

3. Умови подання конкурсних пропозицій: за адресою: 65045, м. Одеса, вул. Єв-
рейська, 43. Спосіб подання: особисто або через уповноваженого представника 
(на підставі довіреності), форма надання: письмова (в конверті).

4. Перелік документів, які подаються орендарем для участі в конкурсі:
заява про намір узяти в оренду майно, що належить до державної власності, із 

зазначенням найменування, місцезнаходження (місця проживання) та платіжних рек-
візитів заявника; проект договору оренди об’єкта; належним чином оформлена дові-
реність, видана представнику юридичної особи; копії установчих документів, засвідчені 
в нотаріальному порядку (для юридичних осіб), копія виписки або витягу з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, копія паспорта 
(сторінки 1, 2, та сторінка із зазначенням останнього місця проживання) для фізичної 
особи; копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності (за 
наявністю такого); відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника кон-
курсу; техніко-економічне обґрунтування оренди (варіанти поліпшення орендованого 
майна), заходи, що плануються для захисту навколишнього середовища з метою до-

тримання екологічних норм експлуатації об’єкта, умови створення безпечних та не-
шкідливих норм експлуатації об’єкта; письмове зобов’язання (пропозиції) щодо ви-
конання умов конкурсу, зобов’язання (пропозиції) щодо забезпечення орендної плати 
(застави майна тощо) та додаткові зобов’язання щодо експлуатації об’єкта.

5. стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог 
чинного законодавства України, нерухомого військового майна без Пдв –  
1 347,29 грн (одна тисяча триста сорок сім грн 29 коп.) на місяць.

6. Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта: найбільший 
розмір орендної плати; укладення договору про постачання комунальних послуг; 
забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку 
у розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата.

7. кінцевий строк надання конкурсних пропозицій: на 30-й календарний 
день після дати опублікування цієї інформації.

8. Кваліфікаційні вимоги до учасників встановлюються відповідно до ст. 6 За-
кону України «Про оренду державного та комунального майна».

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

Продовження. Початок рубрики на стор. 3 – 5.

ПІДСУМКИ
інформація рв фдму в Херсонській обЛасті, арк та м. севастоПоЛі 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які 
будуть залучені до проведення оцінки державного майна, що відбувся 
02.06.2017

Вбудовані нежитлові приміщення вірусологічної лабораторії загальною пло-
щею 33,6 м2 на другому поверсі п’ятиповерхової будівлі, що перебуває на балансі 
ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 
України», за адресою: м. Херсон, вул. Уварова, 3. Переможець конкурсу – ПП 
«ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення рин-
кової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. 
Вартість робіт – 2 200 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.

Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 48,25 м2 в одноповер-
ховій частині будівлі-лабораторії, що перебуває на балансі ДНЗ «Білозерське ПТУ 
№ 6», за адресою: Херсонська обл., с. Петрівське. Переможець конкурсу – ФОП  
Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 
2 200 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

Будівлі гаражів загальною площею 484,4 м2, що перебувають на балансі ДУ 
«Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 
України», за адресою: Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Курасова, 2. Перемо-
жець конкурсу – ПП «Аргумент». Мета проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. 
Вартість робіт – 3 700 грн. Строк виконання робіт – 5 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 06.06.2017

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщен-
ня загальною площею 37,8 м2 (у т. ч. площа загального користування – 7,4 м2) на 
першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головно-
го управління статистики у Хмельницькій області, за адресою: пров. Подільський, 
2, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл. визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. 
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк ви-
конання робіт – 5 календарних днів.

2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення за-
гальною площею 26,4 м2 (у т. ч. площа загального користування – 6,4 м2) на першому 
поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління 
статистики у Хмельницькій області, за адресою: вул. Шевченка, 14, м. Ізяслав, Хмель-
ницька обл. визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість виконання робіт з оцінки – 
2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – виробниче 
приміщення цеху переробки деревини загальною площею 387,3 м2, що облікову-
ється на балансі ДП «Кам’янець-Подільське лісове господарство», за адресою: 
вул. Грушевського, 3, смт Дунаївці, Хмельницька обл. визнано ПП «ТЗК – Експерт». 
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк ви-
конання робіт – 5 календарних днів.

4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – примі-
щення загальною площею 10,88 м2 (у т. ч. площа загального користування – 1,5 м2) 
на першому поверсі навчально-виробничого комплексу, що обліковується на балансі 
Новоушицького коледжу ПДАТУ, за адресою: вул. Подільська, 34, смт Нова Ушиця, 
Хмельницька обл. визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 
2 000,00 грн (без урахування ПДВ), 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 15.06.2017

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – примі-
щення загальною площею 286,14 м2 на шостому поверсі адміністративної будівлі, 
що обліковується на балансі Хмельницької дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: 
вул. Проскурівська, 90, м. Хмельницький визнано ФОП Аврамчука Ігоря Віталійо-
вича. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 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 з метою продовження договору оренди – під-
вальне приміщення площею 48,5 м2 в адміністративній будівлі, що обліковується 
на балансі Хмельницького обласного управління водних ресурсів, за адресою: 

вул. Соборна, 29, м. Хмельницький визнано ФОП Аврамчука Ігоря Віталійовича. 
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк ви-
конання робіт – 5 календарних днів.

3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – частина 
даху площею 12,0 м2 та одне антено-місце на будівлі учбово-методичного центру 
по підготовці співробітників УВС, що обліковується на балансі Управління МВСУ в 
Хмельницькій області, за адресою: вул. Зарічанська, 9, м. Хмельницький визнано 
ПП «ТЗК – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500,00 грн (без ураху-
вання ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору орен-
ди – приміщення загальною площею 97,9 м2 (у т. ч. площа загального користуван-
ня – 25,1 м2) на другому поверсі будівлі поштового зв’язку, що обліковується на 
балансі Хмельницької дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: вул. Л. Українки, 112, 
м. Полонне, Хмельницька обл. визнано ПП «Агентство нерухомого майна «Гудвіл». 
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк ви-
конання робіт – 5 календарних днів.

5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – 
приміщення загальною площею 111,42 м2 на першому поверсі будівлі цеху пошто-
вого зв’язку, що обліковується на балансі Хмельницької дирекції ПАТ «Укрпошта», 
за адресою: просп. Курчатова, 2/1, м. Нетішин, Хмельницька обл. визнано ПП 
«Агентство нерухомого майна «Гудвіл». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 
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 31.05.2017

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

ПП «Аксіома» по об’єкту: нежитлове приміщення площею 20,2 м2 цокольного 
поверху будівлі спального корпусу (А-5), що перебуває на балансі Академії Дер-
жавної пенітенціарної служби, за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103 (вартість 
виконання робіт з оцінки – 2 150 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання 
договору про надання послуг з оцінки майна);

ПП «КБ-Експерт» по об’єктах:
нежитлові вбудовані приміщення площею 12,3 м2 будівлі відділення поштового 

зв’язку, що перебувають на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта» (Черні-
гівська дирекція ПАТ «Укрпошта»), за адресою: Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Ір-
жавець, вул. Центральна, 46 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 грн, строк – 5 ка-
лендарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);

нежитлові вбудовані приміщення площею 21,7 м2 будівлі відділення поштового 
зв’язку, що перебуває на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта» (Чернігів-
ська дирекція ПАТ «Укрпошта»), за адресою: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Мрин-
ський шлях, 164 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 грн, строк – 5 календарних 
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);

ПП «Центр нерухомості-Чернігів» по об’єктах:
нежитлове приміщення будівлі відділення поштового зв’язку площею 21,0 м2, 

що перебуває на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта» (Чернігівська 
дирекція ПАТ «Укрпошта»), за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Об’їжджа, 
106а (вартість виконання робіт з оцінки – 2 180 грн, строк – 5 календарних днів від 
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);

частина нежитлових приміщень будівлі відділення поштового зв’язку площею 
30,1 м2, що перебуває на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта» (Черні-
гівська дирекція ПАТ «Укрпошта»), за адресою: Чернігівська обл., Ніжинський р-н, 
с. Вертіївка, вул. Миру (кол. Леніна), 143а (вартість виконання робіт з оцінки – 2 
180 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання по-
слуг з оцінки майна);

ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту: частина нежитлового приміщення бу-
дівлі відділення поштового зв’язку площею 28,9 м2, що перебуває на балансі Чер-
нігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта» (Чернігівська дирекція ПАТ «Укрпошта»), 
за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Вокзальна, 4 (вартість виконання робіт 
з оцінки – 2 180 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про 
надання послуг з оцінки майна).

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 14.06.2017

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

ПП «Аксіома» по об’єкту: частина будівлі колишнього клубу площею 35,3 м2, 
що перебуває на балансі Козелецького технікуму ветеринарної медицини Біло-
церківського національного аграрного університету, за адресою: Чернігівська 
обл., смт Козелець, вул. Сім’ї Розумовських, 15 (вартість виконання робіт з оцінки –  

2 150 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання 
послуг з оцінки майна);

ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єкту: нежитлове приміщення загальною пло-
щею 20,8 м2 (у т. ч. корисна – 15,6 м2) чотириповерхової адмінбудівлі, що пере-
буває на балансі Північного офісу Держаудитслужби, за адресою: Чернігівська 
обл., м. Носівка, вул. Центральна, 20 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 190 
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг 
з оцінки майна);

ФОП Волченкова О. С. по об’єкту: нежитлові приміщення площею 78,9 м2 чет-
вертого поверху адміністративної будівлі, що перебувають на балансі Державної 
фіскальної служби України та перебуває в оперативному управлінні Ніжинської 
об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черні-
гівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Центральна, 20 
(вартість виконання робіт з оцінки – 2 180 грн, строк – 5 календарних днів від дати 
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);

ПП «Десна-Експерт-М» по об’єктах:
нежитлові підвальні приміщення теплопункту триповерхової адмінбудівлі пло-

щею 136,9 м2, що перебуває на балансі Апеляційного суду Чернігівської області, 
за адресою: м. Чернігів, вул. Г. Полуботка, 2 (вартість виконання робіт з оцінки – 
2 070 грн, строк – 4 календарних днів від дати підписання договору про надання 
послуг з оцінки майна);

нежитлові приміщення у будівлі чергової частини загальною площею 8,9 м2, 
у будівлі складу ВІГЗ загальною площею 15,2 м2, у будівлі лазні, пральні, школи 
загальною площею 6,2 м2 у будівлі дисциплінарного ізолятору загальною площею 
5,7 м2, в адміністративній будівлі загальною площею 8,6 м2, у будівлі гуртожитку 
для засуджених № 1 (зі сховищем) загальною площею 25,7 м2, у будівлі гуртожитку 
для засуджених № 3 (медична частина) загальною площею 15,8 м2, у будівлі гурто-
житку для засуджених № 2 загальною площею 12,2 м2, у будівлі гуртожитку-їдальні 
загальною площею 14,8 м2, у будівлі будинку матері та дитини загальною площею 
15,4 м2, що перебувають на балансі Державної установи «Чернігівська виправна 
колонія (№ 44)», за адресою: м. Чернігів, вул. Промислова, 38 (вартість виконання 
робіт з оцінки – 11 270 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору 
про надання послуг з оцінки майна).

інформація рв фдму по м. киЄву про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 17.05.2017

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2 Адреса об’єкта оцінки СОД – пере-

можець

Термін вико-
нання, кален-
дарних днів

Вартість 
виконання 
робіт, грн 

1 Нежитлові при-
міщення

90,4 м. Київ, вул. Кирилів-
ська, 85 

ФОП 
Чебаков О. І.

3 3 600

2 Нежитлове при-
міщення

22,6 м. Київ, вул. Академіка 
Туполєва, 1

ТОВ «Сарос» 2 3 420

3 Нежитлове при-
міщення

18,0 м. Київ, вул. Бердичів-
ська, 1

ФОП
 Чебаков О. І.

3 3 450

4 Нежитлове при-
міщення

32,2 м. Київ, просп. Валерія 
Лобановського, 51

ТОВ «Сарос» 2 3 480

5 Нежитлові при-
міщення

419,0 м. Київ, вул. Васильків-
ська, 1, корпус № 6

ТОВ «Сарос» 2 4 250

6 Нежитлове при-
міщення

17,6 м. Київ, Кловський 
узвіз, 13а

ФОП 
Чебаков О. І.

3 3 450

7 Частина нежитлово-
го приміщення

4,0 м. Київ, 
вул. Солом’янська, 7а

ФОП Чебаков 
О. І.

3 3 350

8 Нежитлові при-
міщення

396,8 м. Київ, вул. О. Теліги, 8 ТОВ «Українські 
інноваційні кон-
сультанти»

3 4 100

9 Частина нежитлово-
го приміщення

251,8 м. Київ, вул. Левандов-
ська, 6

ТОВ «Сарос» 2 3 965

10 Нежитлові при-
міщення

367,2 м. Київ, бульв. Л. Укра-
їнки, 36б

ТОВ «Українські 
інноваційні кон-
сультанти»

3 4 100

11 Нежитлові при-
міщення

82,4 м. Київ, просп. Голосіїв-
ський, 50

ТОВ «Сарос» 2 3 580

12 Нежитлові при-
міщення

324,7 м. Київ, бульв. Л. Укра-
їнки, 36б

ТОВ «Сарос» 2 4 100

13 Нежитлові при-
міщення

324,0 м. Київ, вул. Тургенєв-
ська, 3-9

ФОП 
Чебаков О. І.

3 4 200

14 Нежитлові при-
міщення

190,0 м. Київ, вул. А. Ян-
геля, 20

ПП «Експерт-
Аналітик»

3 3 700

15 Нежитлові при-
міщення

125,25 м. Київ, просп. А. Пал-
ладіна, 46/2

ФОП 
Чебаков О. І.

3 3 700

16 Частина нежитлово-
го приміщення

2,0 м. Київ, вул. М. 
Омеляновича-Павленка 
(Суворова), 1

ФОП 
Чебаков О. І.

3 3 300

17 Частина нежитлово-
го приміщення

1,0 м. Київ, вул. Маршала 
Тимошенка, 2ж

ТОВ «Сарос» 2 3 300
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Продовження таблиці

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2 Адреса об’єкта оцінки СОД – пере-

можець

Термін вико-
нання, кален-
дарних днів

Вартість 
виконання 
робіт, грн 

18 Нежитлове при-
міщення

36,8 м. Київ, вул. Еспланад-
на, 4-6

ТОВ «Сарос» 2 3 480

19 Частина нежитлово-
го приміщення

5,7 м. Київ, вул. Тургенєв-
ська, 8-14

ТОВ «Сарос» 2 3 320

20 Нежитлове при-
міщення

34,1 м. Київ, вул. Гарматна, 2 ТОВ «Українські 
інноваційні кон-
сультанти»

3 3 450

21 Частина нежитлово-
го приміщення

1,0 м. Київ, вул. Метробу-
дівська, 5а

ТОВ «Сарос» 2 3 300

22 Нежитлове при-
міщення

77,4 м. Київ, вул. Васильків-
ська, 98а

ТОВ «Сарос» 2 3 550

23 Нежитлове при-
міщення

89,0 м. Київ, вул. Клавдіїв-
ська, 22

ТОВ «Сарос» 2 3 580

24 Частина нежитлово-
го приміщення

5,5 м. Київ, вул. Метробу-
дівська, 5а

ТОВ «Сарос» 2 3 320

інформація рв фдму по м. киЄву  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,  
що відбувся 31.05.2017

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки Площа, м2 Адреса об’єкта 

оцінки
СОД – 

переможець

Термін вико-
нання, кален-
дарних днів

Вартість 
виконан-
ня робіт, 

грн 
1 Нерухоме майно 17,1 м. Київ, вул. Здолбу-

нівська, 2
СПД Чайка С. О. 3 3 400

2 Частина нежитло-
вого приміщення

4,0 м. Київ, вул. Є. Свер-
стюка, 15

СПД Чайка С. О. 3 3 300

3 Нежитлові при-
міщення

108,3 м. Київ, вул. Деміїв-
ська, 5а

ПП «ДУАНТ» 2 3 690

4 Нежитлове при-
міщення

101,6 м. Київ, вул. Ви-
борзька, 3

ПП «Експерт-
Аналітик»

3 3 800

5 Нежитлові при-
міщення

167,1 м. Київ, вул. Фізкуль-
тури, 1

ПП «ТОМАС & 
СІМОНОВА»

5 3 800

6 Нежитлові при-
міщення

389,6 м. Київ, просп. Пере-
моги, 14

ПП «ДУАНТ» 2 4 200

7 Частина нежитло-
вого приміщення

2,0 м. Київ, вул. Еспла-
надна, 42

СПД Чайка С. О. 3 3 280

8 Частина даху та 
технічного поверху

13,0 (у т. ч. 
9,0 та 4,0)

м. Київ, вул. Рибаль-
ська, 18

ПП «Фірма «Кон-
крет»

3 3 800

9 Гідротехнічні спо-
руди

27 889,5 м. Київ, вул. Про-
мислова, 4

ТОВ «Інтерколір» 4 9 000

10 Нежитлове при-
міщення

60,9 м. Київ, вул. Еспла-
надна, 42

ТОВ «РЕНОМЕ 
ГРУП»

2 3 520

11 Частина нежитло-
вого приміщення

2,0 м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, 55

СПД Чайка С. О. 3 3 300

12 Частина нежитло-
вого приміщення

1,5 м. Київ, бульв. Т. 
Шевченка, 13

ПП «ДУАНТ» 3 3 280

13 Нежитлове при-
міщення

48,7 м. Київ, просп. Пере-
моги, 34

ТОВ «РЕНОМЕ 
ГРУП»

3 3 480

14 Частина нежитло-
вого приміщення

30,0 м. Київ, вул. Е. По-
тьє, 18

СПД Чайка С. О. 3 3 450

15 Нежитлове при-
міщення

30,24 м. Київ, просп. Ака-
деміка Глушкова, 9

СПД Чайка С. О. 3 3 500

16 Частина нежитло-
вих приміщень

42,1 м. Київ, вул. Хреща-
тик, 22

СПД Чайка С. О. 3 3 500

17 Частина нежитло-
вих приміщень

2,0 м. Київ, просп. Пере-
моги, 37к

ПП «Експерт-
Аналітик»

3 3 300

18 Частина нежитло-
вого приміщення

1,0 м. Київ, вул. Верх-
ньоключова, 1/26

ПП «Експерт-
Аналітик»

3 3 300

інформація рв фдму по вінницькій обЛасті  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які 
будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта державної 
власності разом із земельною ділянкою, що відбувся 21.06.2017

За результатами конкурсу переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльнос-
ті – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення вартості об’єкта державної 
власності групи А – будівлі магазину літ. «А» загальною площею 20,9 м2 разом із 
земельною ділянкою (0,00622 га), що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Бер-
шадський цукровий завод», та перебуває на зберіганні Бершадської міської ради, 
за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Покровська, 211,О 
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 
21 календарний день. Вартість надання послуг з оцінки – 3 600 грн.

інформація рв фдму по вінницькій обЛасті про підсумки 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності,  
що відбувся 21.06.2017

За результатами конкурсу переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльнос-
ті – ФОП Шумську Оксану Іванівну щодо визначення вартості об’єкта державної 
власності групи А – приміщення боксу № 15 загальною площею 50,3 м2 у будівлі 
майстерні літ. Б та приміщення майстерні № 3 загальною площею 25,1 м2 у будівлі 
виробничого цеху літ. Г, що не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Козятинське 
АТП-10542», за адресою: Вінницька обл., Козятинський р-н, смт Бродецьке, вул. 
Робітнича, 32 з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання по-
слуг з оцінки – 17 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 200 грн.

інформація рв фдму по вінницькій обЛасті про підсумки 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності,  
що відбувся 26.06.2017

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

чення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщен-
ня коридору площею 4,0 м2 на 3-му поверсі (з лівого боку) гуртожитку № 3, що 
перебуває на балансі Вінницького державного педагогічного університету ім.  
М. Коцюбинського, за адресою: м. Вінниця, вул. Острозького, 31 з метою укладен-
ня договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість 
надання послуг з оцінки – 2 020 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визна-
чення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 
VІІ площею 4,0 м2 на 8-му поверсі (у лівому крилі) гуртожитку № 1 (літ. А); частини 
нежитлового вбудованого приміщення № VІІ площею 4,0 м2 на 5-му поверсі (у ліво-
му крилі) гуртожитку № 1 (літ. А); частини нежитлового вбудованого приміщення 
№ І площею 4,0 м2 на 8-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 1 (літ. А), що 
перебувають на балансі Вінницького державного педагогічного університету ім. 
М. Коцюбинського, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Довженка (колишня Ленін-
градська), 31 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки –  
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 020 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначен-
ня вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № VІ 
площею 4,0 м2 на 3-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 4а (літ. А); частини 
нежитлового вбудованого приміщення № VІ площею 4,0 м2 на 7-му поверсі (у пра-
вому крилі) гуртожитку № 4а (літ. А); частини нежитлового вбудованого приміщення 
№ ІІ площею 4,0 м2 на 7-му поверсі (у лівому крилі) гуртожитку № 4а (літ. А), що 
перебувають на балансі Вінницького державного педагогічного університету ім. 
М. Коцюбинського, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 38 з метою 
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. 
Вартість надання послуг з оцінки – 2 020 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначен-
ня вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № VІ 
площею 4,0 м2 на 8-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 4 б (літ. Б); частини 
нежитлового вбудованого приміщення № ІІ площею 4,0 м2 на 8-му поверсі (у ліво-
му крилі) гуртожитку № 4 б (літ. Б); частини нежитлового вбудованого приміщення 
№ ІІ площею 4,0 м2 на 5-му поверсі (у лівому крилі) гуртожитку № 4 б (літ. Б), що 
перебувають на балансі Вінницького державного педагогічного університету ім.  
М. Коцюбинського, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Замостянська (колишня 
50-років Перемоги), 20 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг 
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 020 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення 
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень: на 1-му поверсі – 
№ 33 (10,8 м2) та на 2-му поверсі – част. № 18 (0,8 м2) загальною площею 11,6 м2 
адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Головного управління 
статистики у Вінницькій області, за адресою: Вінницька обл., Теплицький р-н, смт 
Теплик, вул. І. Франка, 1 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг 
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 100 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткевича Володимира Євгеновича щодо 
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 

11 площею 13,6 м2 на 1-му поверсі 3-поверхового адміністративного корпусу, 
що перебуває на балансі РВ ФДМУ по Вінницькій області, за адресою: 21100,  
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 з метою укладення договору оренди. Строк надання по-
слуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 025 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення 
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення вести-
буля № 3 площею 6,0 м2 у підвалі 3-поверхового морфологічного корпусу (літ. А), 
що перебуває на балансі Вінницького національного медичного університету ім. 
М. І. Пирогова, за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56 з метою продо-
вження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних 
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 000 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Земля і право» щодо визначення вар-
тості об’єкта оренди – окремо розташованої одноповерхової нежитлової будівлі 
контрольно-пропускного пункту (магазин) (літ. Г) загальною площею 50,8 м2, що 
перебуває на балансі Тульчинського технікуму ветеринарної медицини Білоцер-
ківського національного аграрного університету, за адресою: 23600, Вінницька 
обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. М. Леонтовича (колишня Леніна), 55, з 
метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 500 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визна-
чення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень: частина № 4 
(2,3 м2), № 5 (22,7 м2) загальною площею 25,0 м2 на 1-му поверсі адміністративної 
будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Управління Державної казначейської 
служби України в Іллінецькому районі Вінницької області, за адресою: Вінницька 
обл., Іллінецький р-н, м. Іллінці, вул. Європейська (колишня К. Маркса), 28 з метою 
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. 
Вартість надання послуг з оцінки – 2 050 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Могозіну Оксану Леонідівну щодо визна-
чення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 8 пло-
щею 51,8 м2 у підвалі 4-поверхової адміністративної будівлі, що не увійшло під час 
приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Облагрохім», за адресою: 
21100, м. Вінниця, вул. Келецька, 53 з метою продовження строку дії договору 
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання 
послуг з оцінки – 2 100 грн.

інформація рв фдму по дніПроПетровській обЛасті  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які 
будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів,  
що відбувся 22.06.2017

1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 43,9 м2. 
Балансоутримувач: Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей. Адре-
са: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 13. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпро-
петровській області. Платник – Переверзєв С. В. Дата оцінки: 30.05.2017. Пере-
можець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 3 080,00 грн, строк виконання (у 
календарних днях) – 4.

2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 18,01 м2. 
Балансоутримувач: Управління поліції охорони в Дніпропетровській області. Адре-
са: м. Дніпро, вул. Відпочинку, 76. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській області. Платник – ГО «Фонд допомоги ветеранам, інвалідам та учасни-
кам АТО». Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг – 3 750,00 грн, строк 
виконання (у календарних днях) – 4.

3. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 
10,24 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський технікум зварювання та елек-
троніки ім. Є. О. Патона Адреса: м. Дніпро, вул. Моссаковського, 2а. Мета оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. 
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Придніпров-
ський атестаційний центр неруйнівного контролю та технічного діагностування». 
Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість послуг – 3 650,00 грн, строк виконання 
(у календарних днях) – 4.

4. Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі (літ. А) площею 314,8 м2 з ґанком 
(літ. а1), частина вимощення «І» площею 93,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Східний 
гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Жовті Води, вул. 8 Березня, 8. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом 
продажу на аукціоні. Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. 
Дата оцінки: 31.05.2017. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг –  
5 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 
39,25 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, 
вул. Макарова, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. 
Платник – ТОВ «Аква Трейдер». Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість по-
слуг – 3 650,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 92,6 м2. 
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса:  
м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській області. Платник – ФОП Єдник Ю. М. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. 
Вартість послуг – 2 940,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 18,0 м2. 
Балансоутримувач: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 
Адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській області. Платник – ФОП Грищенко В. Є. Переможець – ТОВ «Д.Ю. Консал-
тинг». Вартість послуг – 3 200,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 85,2 м2 
та частина замощення площею 12,5 м2. Балансоутримувач: Університет митної 
справи та фінансів. Адреса: м. Дніпро, вул. П. Нірінберга (Баумана), 2. Мета оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. 
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Карпович В. І. 
Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 4 160,00 грн, строк вико-
нання (у календарних днях) – 4.

9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 
21,7 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 9». 
Адреса: м. Жовті Води, вул. Кропоткіна, 16. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Страхова компанія «Інгруп». Перемо-
жець – ТОВ «Експерт-Сервіс». Вартість послуг – 3 700,00 грн, строк виконання (у 
календарних днях) – 4.

10. Назва об’єкта: частина даху площею 50,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО 
ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. За-
мовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Київстар». 
Переможець – ТОВ «Д. Ю. Консалтинг». Вартість послуг – 3 200,00 грн, строк ви-
конання (у календарних днях) – 4.

11. Назва об’єкта: сарай-гараж загальною площею 31,0 м2. Балансоутримувач: 
Головне управління статистики у Дніпропетровській області Адреса: м. Дніпро, 
вул. Столярова, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. 
Платник – ФОП Зіміна Л. П. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість послуг –  
3 850,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

12. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 13,5 м2 
та частина даху площею 30,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний 
аграрно-економічний університет. Адреса: м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 25. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «МТС 
Україна». Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 4 300,00 грн, строк 
виконання (у календарних днях) – 4.

13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 66,7 м2. 
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса:  
м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській області. Платник – ФОП Слободян О. М. Переможець – ФОП Воротеляк 
Е. Е. Вартість послуг – 2 940,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

14. Назва об’єкта: асфальтований майданчик площею 3 000,0 м2. Балансоутри-
мувач: Дніпропетровський воєнізований гірничорятувальний (аварійно-рятувальний) 
загін Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Адреса: Дніпропетровська 
обл., м. Кам’янське, вул. Широка, 498. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській області. Платник – ТОВ фірма «Блок ЛТД». Переможець – ФОП Філічкіна І. М. 
Вартість послуг – 3 350,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 7,2 м2, 
навіс площею 1,7 м2 та асфальтоване мостіння площею 1 470,0 м2. Балансоутри-
мувач: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Адреса: м. Дніпро, 
вул. Савченка, 6д. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. 
Платник – ФОП Захарченко Г. В. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість по-
слуг – 4 400,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

16. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 67,1 м2. 
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області. 
Адреса: Дніпропетровська обл., смт Слобожанське (Ювілейне), вул. Теплична, 19. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПП «Саніта». 
Переможець – ТОВ «Д. Ю. Консалтинг». Вартість послуг – 3 200,00 грн, строк ви-
конання (у календарних днях) – 4.

17. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 
20,58 м2. Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, 
просп. Слобожанський, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 

оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській 
області. Платник – ТОВ «Альянс Еволюшн». Переможець – ФОП «Геоспектр-7». 
Вартість послуг – 3 750,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

18. Назва об’єкта: ЄМК державного підприємства Дніпропетровського спеціаль-
ного конструкторсько-технологічного бюро «Елеватормлинмаш» (до складу об’єкта 
приватизації входить об’єкт незавершеного будівництва – інженерно-лабораторний 
корпус (будівельна готовність – 94 %) з надбудовою, ангаром, навісами, вбираль-
нею, огорожею та мостінням, обладнання, устаткування, транспортні засоби). 
Балансоутримувач: Державне підприємство Дніпропетровського спеціального 
конструкторсько-технологічного бюро «Елеватормлинмаш». Адреса: м. Дніпро,  
вул. Комсомольська,16/18. Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. 
Дата оцінки: 31.05.2017. Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській облас-
ті. Переможець – ТОВ «НВП «Фінансова та технічна експертиза». Вартість послуг –  
16 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 15.

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 15.06.2017

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

ФОП Козачок Федір Дмитрович по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 25,5 м2 на першому поверсі будівлі, що пере-

бувають на балансі Управління державної казначейської служби України в Олев-
ському районі Житомирській області, за адресою: Житомирська обл., м. Олевськ, 
вул. Володимирська, 5 (вартість виконання – 1 700,00 грн, строк виконання – 5 ка-
лендарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;

нежитлові приміщення площею 20,3 м2 на першому поверсі будівлі, що пере-
бувають на балансі Управління державної казначейської служби України в Олев-
ському районі Житомирській області, за адресою: Житомирська обл., м. Олевськ, 
вул. Володимирська, 5 (вартість виконання – 1700,00 грн, строк виконання – 5 ка-
лендарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати з метою укладання договору оренди;

Приватну фірму «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза» 
по об’єкту: приміщення площею 17,0 м2 на другому поверсі адміністративної бу-
дівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Житомирській 
області, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Коротуна, 1 (вартість 
виконання – 1 700,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
з метою укладення договору оренди.

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 22.06.2017

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

Житомирську товарну агропромислову біржу по об’єкту: нежитлове приміщен-
ня площею 104,7 м2 гаражів, що перебуває на балансі Житомирського міжрайонного 
управління водного господарства, за адресою: м. Житомир, просп. Незалежності 
(вул. Ватутіна), 55а (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 3 кален-
дарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;

ФОП Козачок Федір Дмитрович по об’єкту: нежитлові приміщення площею 
135,5 м2 будівлі (літ. А) перукарні-магазину № 31, що перебувають на балансі Жито-
мирської філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Житомирська обл., м. Овруч, 
вул. Б. Хмельницького, 26а (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 
календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;

ФОП Шанін Василь Михайлович по об’єкту: будівля гаража (літ. А) площею  
1 195,0 м2 з прохідною (літ. Б) площею 15,4 м2, що перебуває на балансі Управління 
агропромислового розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, за 
адресою: м. Житомир, вул. Вільський шлях (Максютова), 18е (вартість виконання – 
1 600,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалеж-
ної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою 
укладення договору оренди.

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 27.06.2017

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

Житомирську товарну агропромислову біржу по об’єкту: нежитлові приміщен-
ня площею 601,3 м2 у прибудові (їдальня) (літ. А3) до навчально-адміністративного 
корпусу № 1, що перебувають на балансі Будівельний коледж Житомирського 
національного агроекологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. С. 
Бандери, 6 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарних 
дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою укладання договору оренди.

інформація рв фдму по Луганській обЛасті про підсумки 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта 
оренди, що відбувся 20.06.2017

Найменування об’єкта оренди: група інвентарних об’єктів загальною площею 
185,7 м2, у складі нежитлового вбудованого приміщення (кімнати) площею 16,5 м2 
адміністративно-побутового корпусу (інв. № 10310017) та нежитлових вбудованих 
приміщень загальною площею 169,2 м2 блоку складів (інв. № 10310018) за адресою: 
Луганська обл., Біловодський р-н, с. Семикозівка, вул. Старосільська, 38. Пере-
можець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. на таких умовах: вартість послуг – 2 200,00 
грн, термін виконання робіт – 3 дні.

інформація рв фдму по Львівській обЛасті про підсумки 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
що відбувся 21.06.2017

1. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 147,1 м2 на першому 
поверсі навчально-виробничої майстерні коледжу, м. Львів, вул. Пасічна, 87. Мета 
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціноч-
ної діяльності – СПД ФО Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість 
робіт – 2 000,00 грн.

2. ОІВМ – частина колії № 2 протяжністю 127,7 пог. м (від пк 4+14,7 до пк 5+42,4) 
та частина колії № 3 протяжністю 92,1 пог. м (від пк 7+60,5 до пк 8+52,6), м. Львів, 
вул. Навроцького, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою 
його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість 
робіт – 4 850,00 грн.

3. ОІВМ – частина колії № 1 протяжністю 288,8 пог. м (від торця хрестовини 
стрілки № 53 пк 0+66,7 до пк 3+55,5), м. Львів, вул. Навроцького, 1. Мета оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу 
на аукціоні. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». 
Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 4 850,00 грн.

4. Державна частка в Науково-виробничо-комерційному малому підприємстві 
«Боррікс» в формі товариства з обмеженою відповідальністю (далі – НВК МП «Бор-
рікс» у формі ТОВ), що становить 24,052 % від статутного капіталу товариства. Мета 
оцінки – приватизація державної частки в НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ шляхом 
продажу за грошові кошти. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – 
ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 10 к/д. Вартість робіт – 5 000,00 грн.

інформація рв фдму по київській обЛасті  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта 
державної власності групи а, що відбувся 15.06.2017

Об’єкт державної власності групи А – будівля магазину площею 186,8 м2 за 
адресою: Київська обл., Баришівський р-н, с. Григорівка, вул. Леніна, 16/1. Суб’єкт 
оціночної діяльності – ПП «Зорі України». Вартість – 4 300 грн. Строк виконання 
робіт (день) – 4.

Об’єкт державної власності групи А – будівля магазину площею 192,4 м2 за 
адресою: Київська обл., Баришівський р-н, с. Яблуневе, вул. Зоряна, 6а. Суб’єкт 
оціночної діяльності – ПП «Зорі України». Вартість – 4 400 грн. Строк виконання 
робіт (день) – 4.

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 22.06.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення 
загальною площею 30,0 м2 (у т. ч. площа загального користування – 3,5 м2) на 
першому поверсі будинку для органів управління, що обліковується на балансі 
Управління державної казначейської служби України у Дунаєвецькому районі, за 
адресою: вул. Шевченка, 83а, м. Дунаївці, Хмельницька обл. визнано ПП «Консал-
тінг сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), 
строк виконання робіт – 5 календарних днів.


