
ДоДаток До «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

офіційне видання фонду
державного майна україниЗасновано у вересні 1993 року

огоЛоШення 
рв фдму по рівненській області про внесення змін в інформацію  

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

(опубліковану в газеті «Відомості приватизації»  
від 02.11.2016 № 88 (1004) на стор. 5)

 Пункт «1. Назва об’єкта оцінки: цілісний майновий комплекс санаторій 
«Червона калина» слід читати в такій редакції: «1. назва об’єкта оцінки: 
основні засоби у тому числі інші необоротні активи, нематеріальні 
активи, інші необоротні активи передані в оренду в складі цмк оП 
санаторій «Червона калина», а також спірні об’єкти нерухомості, що 
розташовані на земельній ділянці, яка перебувала в користуванні дП 
санаторій «Червона калина».

Пункт «Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного 
майна» слід читати в такій редакції: «мета проведення оцінки: для роз-
рахунку орендної плати».

Опублікувати пункт «види економічної діяльності (коди квед) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий 
комплекс якого оцінюється

1. 86.10. діяльність лікарняних закладів.
2. 08.99 добування інших корисних копалин.
3. 79.12. діяльність туристичних операторів.
4. 47.73. роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спе-

ціалізованих магазинах.
5. 47.11. роздрібна торгівля в неспеціалізовних магазинах».
Пункт «Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016» 

слід читати в такій редакції: «дата оцінки (дата, на яку проводиться оцін-
ка майна): 31.05.2014».

Додати пункт «відповідно до листа фонду державного майна від 
08.04.2016 № 10-36-6493 подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: 
необоротні активи підприємства; будівлі (приміщення), споруди, ма-
шини, обладнання, колісні транспортні засоби, нематеріальні активи, 
земельні ділянки (речові права на них); єдиний (цілісний) майновий 
комплекс; майновий комплекс.»

Додати пункт «очікувана максимальна ціна надання послуг з оцін-
ки – 50000,00 гривень.».

Продовження рубрики на стор. 3

№ 89 (1005)

7 листопада 2016 р.

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

проДаж об’єктів групи а
конкурси з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності

ПривАтизовАно ШляХоМ ПродАЖу нА Аукціоні 
зА МЕтодоМ зниЖЕння ціни в ЕлЕктронніЙ  
ФорМі

київська обЛасть
Частина будівлі філії АКАБ «Україна» загальною площею 232 м2 за адресою: Ки-

ївська обл., Васильківський р-н, смт Гребінки, вул. Індустріальна, 4. Приватизовано 
юридичною особою за 513 564,00 грн, у т. ч. ПДВ – 85 594,00 грн.

ПідляГАЮть ПривАтизАції ШляХоМ ПродАЖу нА 
Аукціоні

ПереЛік 
об’єктів державної власності групи а, що підлягають  

приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 31.10.2016 № 1972)

вінницька обЛасть
Будівля побутового корпусу АТЦ з верандою загальною площею 191,2 м2 разом 

із земельною ділянкою, що перебуває на балансі ТОВ «Торговий дім «Агроімпорт 
ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37165945), за адресою: 23820, Вінницька обл., Теплицький 
р-н, с. Соболівка, пров. Центральний, 7.

Львівська обЛасть
Окреме індивідуально визначене майно – цистерна 25 м3, що перебуває на ба-

лансі ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 24656 «Богданівське» (код за 
ЄДРПОУ 03117613), за адресою: 79056, м. Львів, вул. Богданівська, 11.

воЛинська обЛасть
інформація 

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

Назва об’єкта приватизації: будівля компресорного цеху ліквідованої газокомп-
ресорної станції (ГКС-3) загальною площею 1 721,3 м2, що перебуває на балансі 
ТОВ «Базальт» (разом із земельною ділянкою).

Місцезнаходження об’єкта приватизації: 44101, Волинська обл., Ратнівський 
р-н, смт Ратне, вул. Шевченка, 57.

Балансоутримувач: ТОВ «Базальт» (переєстроване з ВАТ «Ратногазбуд»).
Відомості про об’єкт приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він 

розташований: об’єкт приватизації – будівля компресорного цеху ліквідованої 
газокомпресорної станції (ГКС-3), рік побудови – 1963, кількість поверхів – 2, за-
гальна площа – 1 721,3 м2. Будівля розташована в центральній частині селища. 
Навколишня забудова представлена виробничими та складськими будівлями 
ліквідованої газокомпресорної станції та іншими будівлями. Технічний стан при-
міщення характеризується як ветхий.

Земельна ділянка площею 7 000,0 м2, кадастровий номер земельної ділянки 
0724255000:01:003:0001. Земельна ділянка має правильну форму багатокутника, 
характеризується рівнинним рельєфом.

Категорія земель: громадської забудови.
Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації 

об’єктів трубопровідного транспорту, для обслуговування компресорного цеху.
Початкова ціна об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою без ураху-

вання ПДВ – 292 200,00 грн, ПДВ – 58 440,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою з ура-

хуванням Пдв – 350 640,00 грн, у т. ч.: ціна об’єкта нерухомості без урахування 
ПДВ – 85 150,00 грн, ПДВ – 17 030,00 грн, ціна об’єкта нерухомості з урахуван-
ням ПДВ – 102 180,00 грн; ціна земельної ділянки під об’єктом нерухомості без 
урахування ПДВ – 207 050,00 грн, ПДВ – 41 410,00 грн, ціна земельної ділянки під 
об’єктом нерухомості з урахуванням ПДВ – 248 460,00 грн.

Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації разом 
із земельною ділянкою: 35 064,00 грн.

Умови продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на якій 
він розташований:

1. Подальше використання об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, 
на якій він розташований покупець вирішує самостійно.

2. Покупець зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до 
цільового призначення згідно з чинним законодавством України.

3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, за-
безпечувати дотримання санітарних, екологічних норм та техніки безпеки під час 
експлуатації об’єкта.

4. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації разом із земельною 
ділянкою в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснювати після 
повної сплати ціни продажу виключно за погодженням з органом приватизації, 
який здійснює контроль за їх виконанням, із забезпеченням переходу до нового 
власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, 
відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором 
купівлі-продажу.

5. Переможцю аукціону після підписання акта передання об’єкта приватиза-
ції разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, згідно з чинним зако-
нодавством України самостійно здійснити заходи щодо переоформлення права 
забудовника на об’єкт приватизації та оформлення права власності на земельну 
ділянку та його державної реєстрації.

6. На вимогу представника органу приватизації покупець зобов’язаний до 
моменту підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-
продажу надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, документи тощо про 
виконання умов договору купівлі-продажу.

Плата за реєстрацію заяви – 17,00 грн вноситься на р/р № 37180500900001 РВ 
ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за 
ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: «Для РВ ФДМУ (за заяву)».

Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта приватизації вно-
сяться на р/р № 37315048004566 РВ ФДМУ по Волинській області в ДКСУ м. Київ, 
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: «Для РВ ФДМУ по 
Волинській області грошові кошти в розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта 
приватизації для участі в аукціоні».

Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються грошовими ко-
штами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Во-
линській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: 
«Для РВ ФДМУ по Волинській області кошти від приватизації об’єкта приватизації 
разом із земельною ділянкою».

Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 1 грудня 2016 року 
до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено державним підприємством 
«сетам» 5 грудня 2016 року. Час початку торгів – 10.00, час закінчення аук-
ціону (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 (зі змінами, внесеними згідно з наказом ФДМУ від 26.04.2016 
№ 867).

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви 
подаються в електронному вигляді на сайт Державного підприємства «СЕТАМ»: 
https://setam.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви 

учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу філії ДП «СЕТАМ» у Волинській 
області (43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а, 3-й поверх, каб.3) 
оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином за-
свідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання 
цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі прово-
диться 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).

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

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

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування 
в робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00 та отримати додаткову 
інформацію в РВ ФДМУ по Волинській області (43027, Волинська обл., м. Луцьк, 
Київський майдан, 9, тел. 24-00-57).

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній 

формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів Кортеліської експлуа-

таційної дільниці, що перебуває на балансі Ратнівського МУВГ, а саме: ремонтно-
механічна майстерня площею 173,6 м2 (інв. № 101034); гараж площею 247,0 м2 
(інв. № 101035); бензовловлювач і дощоприймач (інв. № 101037); грязевідстійник з 
бензовловлювачем (інв. № 101038); шахтний колодязь (інв. № 101039); пожрезер-
вуар (інв. № 101040); каналізаційно-насосна станція (КНС) (інв. № 101041); склад 
ПММ площею 15,4 м2 (інв. № 101042); естакада для миття машин (інв. № 101043); 
технічні площадки (інв. № 101044); водопровід і каналізація (інв. № 101045); бла-
гоустрій вертикального планування дороги (інв. № 101047); енергетичне госпо-
дарство (інв. № 101048); водопостачання, каналізація (інв. № 101051); зовнішні 
тепломережі (інв. № 101052); благоустрій вертикального планування дороги (інв. 
№ 101053); електропостачання (інв. № 101054).

Місцезнаходження об’єкта приватизації: 44100, Волинська обл., Ратнівський 
р-н, с. Кортеліси, вул. Перемоги, 2а.

Балансоутримувач: Ратнівське міжрайонне управління водного господарства.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт приватизації – група інвентарних 

об’єктів, до складу якої входять 17 од. Об’єкт являє собою нежилі приміщення, 
найбільш ефективне використання – у якості виробничо-складських приміщень. 
Група об’єктів розташована в периферійній, промисловій частині с. Кортеліси. 
Забудова оточуючої території представлена промисловою забудовою. Під’їзд 
до об’єкта зручний, з асфальтовим покриттям. Об’єкти на даний час не вико-
ристовуються.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 219 500,00 грн, ПДВ –  
43 900,00 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 263 400,00 грн.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта: 26 340,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта приватизації покупець визначає самостійно; 

питання землекористування новий власник вирішує самостійно відповідно до 
вимог чинного законодавства; здійснювати заходи щодо збереження навколиш-
нього середовища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм та 
техніки безпеки під час експлуатації об’єкта; у разі подальшого відчуження при-
ватизованого об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з 
дня переходу до нього права власності на об’єкт подати державному органу при-
ватизації копії документів, що підтверджують його право власності; переможцю 
аукціону після підписання акта передання об’єкта приватизації згідно з чинним 
законодавством України самостійно здійснити заходи щодо переоформлення 
права на об’єкт приватизації та його державної реєстрації; на вимогу пред-
ставника органу приватизації покупець зобов’язаний до моменту підписання 
акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу надавати 
продавцю необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов 
договору купівлі-продажу.

Плата за реєстрацію заяви – 17,00 грн вноситься на р/р № 37180500900001 РВ 
ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за 
ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: «Для РВ ФДМУ (за заяву)».

Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта приватизації вно-
сяться на р/р № 37315048004566 РВ ФДМУ по Волинській області в ДКСУ м. Київ, 
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: «Для РВ ФДМУ по 
Волинській області грошові кошти в розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта 
приватизації для участі в аукціоні».

Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються грошовими кошта-
ми на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волин-
ській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: «Для 
РВ ФДМУ по Волинській області кошти від приватизації об’єкта приватизації».

Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 1 грудня 2016 року 
до 17.15.

аукціон в електронній формі буде проведено Пат державна акціонерна 
компанія «національна мережа аукціонних центрів» (філією «волинський 
аукціонний центр») 5 грудня 2016 року. Час початку торгів – 10.00, час за-
кінчення 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 (зі змінами, внесеними згідно з наказом ФДМУ від 26.04.2016 
№ 867).

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви 
подаються в електронному вигляді на сайт ПАТ Державної акціонерної компанії 
«Національна мережа аукціонних центрів»: http://www.nmac.net.ua філії «Волин-
ський аукціонний центр». Протягом двох календарних днів з дати реєстрації за-
яви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу філії «Волинський аукціон-
ний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (43025, м. Луцьк, 
вул. Мельнична, 13) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та 
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також 
докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі прово-
диться 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).

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

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

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування 
в робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00 та отримати додаткову 
інформацію в РВ ФДМУ по Волинській області (43027, Волинська обл., м. Луцьк, 
Київський майдан, 9, тел. 24-00-57).
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фдму – 25 років

івано-франківська обЛасть
інформація 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукціон в електронній формі буде проведено Пат державна акціонерна 
компанія «національна мережа аукціонних центрів» 28.11.2016, час почат-
ку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення 
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку про-
ведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціо-
ні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 
09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 
за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додат-
ками до заяви, подаються в електронному вигляді до ПАТ Державна акціонерна 
компанія «Національна мережа аукціонних центрів» на електронну адресу: nmac.
net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна 
мережа аукціонних центрів» (02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15) оригінал 
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії 
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих докумен-
тів. Кінцевий термін подання заяв на участь в аукціоні – 24 листопада 2016 року 
включно до 17.15.

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

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

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

київська обЛасть
інформація 

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

Назва об’єкта: будівля недіючого дитячого садка площею 826,0 м2.
Адреса об’єкта: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, 

вул. Гагаріна, 8.
Балансоутримувач: ВАТ «Терезине» (правонаступник – ТДВ «Терезине») (код 

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

резине, вул. Першотравнева, 2.
Відомості про об’єкт: одноповерхова окремо розташована будівля. Рік побу-

дови – 1954. Будівля побудована по типовому проекту. Загальна площа – 826,0 м2. 
Технічні характеристики: фундамент стрічковий, бетонний; стіни цегляні, оштука-
турені; перегородки цегляні, кам’яні, оштукатурені, побілені; перекриття – залізо-
бетонне, дерев’яне; покрівля – листи хвилястого шиферу; дах двоскатний; підлога 
дощата; прорізи – віконні рами та дверні полотна відсутні. Інженерні мережі від-
ключені та перебувають у неробочому стані. Загальний і фізичний стан основних 
будівельних елементів будівлі незадовільний.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 868 126,00 грн, ПДВ – 173 625,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 1 041 751,20 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації 

об’єкта на власний розсуд.
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.

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

Сума грошових коштів у розмірі 104 175,12 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській 
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по 
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта прива-
тизації в сумі 104 175,12 грн, без ПДВ»).

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

аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним то-
вариством державна акціонерна компанія «національна мережа аукціонних 
центрів» (http://nmac.net.ua) 29 листопада 2016 року. Час початку аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 13.00.

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

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 25 листопада 2016 
року до 18.00.

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

за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, к. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – 
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел.: (044) 200-25-40.

Львівська обЛасть
інформація 

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

Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля, 
літ. А-3, загальною площею 1 080,4 м2.

Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, просп. Шевченка, 3б.
Балансоутримувач: Відділ Держгеокадастру у м. Червонограді Львівської 

області.
Код за ЄДРПОУ 39873719. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., 

м. Червоноград, вул. С. Бандери, 4.
Відомості про об’єкт: будівля розташована в наближеній до центральної части-

ни м. Червонограда та перебуває в незадовільному стані, а саме: відсутня частина 
конструкції даху та покриття з метало-черепиці, відсутні дверні та віконні заповне-
ння, зруйновані всі інженерні комунікації (електрика, водопостачання, каналізація, 
опалення та газопостачання), наявні сліди сирості та ураження грибком на стінах. 
Часткове руйнування цегляної кладки.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 676 300,00 грн, ПДВ – 335 260,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з Пдв – 2 011 560,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 201 156,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження 

об’єкта приватизації до повної сплати його вартості можливе лише за згодою 
державного органу приватизації, який здійснює контроль за виконанням умов до-
говору купівлі-продажу; питання землекористування вирішується покупцем після 
укладення договору купівлі-продажу згідно з чинним законодавством.

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

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

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 28.11.2016 до 16.00.
аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «укра-

їнська міжрегіональна спеціалізована» 2 грудня 2016 року. Час початку 
торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 
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 за 
№ 1147/27592.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua/

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спе-
ціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінал заяви на участь в 
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що 
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та 
реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку 
подання та розгляду заяви про включення до переліку об’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 за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Укра-

їнська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська 2а), 
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

інформація 
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни  

в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – будівля гаража літ. 

«Б-1» загальною площею 54,2 м2.
Адреса об’єкта: 81000, Львівська обл., Яворівський р-н, м. Яворів, вул. Кот-

ляревського, 3.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області, 

код за ЄДРПОУ 02361400. Адреса балансоутримувача: 79019, м. Львів, просп. 
В. Чорновола, 4.

Відомості про об’єкт: будівля розташована в серединній зоні міста. Рік побудо-
ви – орієнтовно 80-ті роки. Одноповерхова будівля складається з трьох приміщень, 
в одному з яких наявна оглядова яма. Стіни цегляні, перекриття – залізобетон, 
дерев’яні ворота, підлога – бетон, наявне електроосвітлення. Об’єкт розташо-
ваний на земельній ділянці, яка перебуває в постійному користуванні Головного 
управління статистики у Львівській області.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 103 400,00 грн, ПДВ – 20 680,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 124 080,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 12 408,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження 

об’єкта приватизації до повної сплати його вартості можливе лише за згодою 
державного органу приватизації, який здійснює контроль за виконанням умов до-
говору купівлі-продажу; питання землекористування вирішується покупцем після 
укладення договору купівлі-продажу згідно з чинним законодавством.

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

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

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 28.11.2016 до 16.00.
аукціон в електронній формі за методом зниження ціни буде проведено 

на товарній біржі «українська міжрегіональна спеціалізована» 2 грудня 2016 
року. Час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових 
пропозицій) – 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 за 
№ 1147/27592.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спе-
ціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінал заяви на участь в 
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що 
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та 
реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку 
подання та розгляду заяви про включення до переліку об’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 за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати робочі дні на Товарній біржі «Українська 

міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а), тел.: 
(044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, вул. Сі-
чових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

рівненська обЛасть
інформація 

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

Назва об’єкта: нежитлова будівля (овочесховище) загальною площею 33,9 м2. 
Місцезнаходження об’єкта: 33004, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Ве-

ресневе, вул. Центральна, 7в.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлова будівля (овочесховище) є під-

вальним приміщенням з окремим входом. Рік введення в експлуатацію – 1989 р. 
Вхід до об’єкта здійснюється з бокового фасаду будівлі гаражів, далі через неве-
личкий підвальний коридор. Інженерно-технічне забезпечення нежитлової будівлі 
(овочесховища) – наявне електропостачання. Об’єкт не експлуатується, переда-
ний за договором відповідального зберігання ФОП Пойлову В. М. Технічний стан 
будівлі – задовільний.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 27 683,00 грн, ПДВ – 5 536,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 33 219,60 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем 

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

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

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

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

Грошові кошти в розмірі 3 321,96 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805, Державної казна-
чейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13989432, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Рівненській області.

Кінцевий термін приймання заяв – 28 листопада 2016 року включно до 17.15.
аукціон в електронній формі буде проведено 2 грудня 2016 року укра-

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

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

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

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

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

інформація 
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни  

в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 49,4 м2 на цоколь-

ному поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта: 34700, Рівненська обл., Корецький р-н, м. Корець, 

вул. Київська, 107б.
Балансоутримувач: ПП «Пластранс», Рівненська обл., м. Рівне, вул. А. Мель-

ника, 2, кв. 2. Код за ЄДРПОУ 33982500.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлові приміщення загальною площею 

49,4 м2 на цокольному поверсі одноповерхової (з цокольним поверхом) окремо 
розташованої цегляної будівлі. Наявний окремий вхід. Об’єкт не використову-
ється. Стан опорядження – незадовільний. Комунікації: електропостачання, во-
допостачання, каналізація, опалення (пічне) перебувають в неробочому стані та 
від’єднанні від зовнішніх мереж. Об’єкт розташований на території підприємства 
ПП «Пластранс», земельна ділянка під об’єкт окремо не відведена.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 18 110,00 грн, ПДВ – 3 622,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 21 732,00 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем 

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

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

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

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

Грошові кошти в розмірі 2 173,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
продажу об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805, Держав-
ної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13989432, 
одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.

Кінцевий термін приймання заяв: 28 листопада 2016 року включно до 17.15.
аукціон в електронній формі буде проведено 2 грудня 2016 року укра-

їнською універсальною біржею (www.uub.com.ua). Час початку аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 14.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 16.00.

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

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

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

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

сумська обЛасть
інформація 

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

Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова двоповерхова 
будівля (літ. А) з підвалом загальною площею 2 165,7 м2, цегляний гараж (літ. Г), 
зовнішня площа – 132,5 м2, металева огорожа (№ 1) та замощення (І-ІІ асфальто-
бетон та бутовий камінь).

Адреса об’єкта: вул. Першотравнева, 29, м. Путивль, Сумська обл.
Балансоутримувач: Управління державної казначейської Служби України у 

Путивльському районі Сумської області.
Інформація про групу інвентарних об’єктів: дата будівництва – 1988 рік. Тех-

нічна характеристика об’єктів: нежитлова двоповерхова будівля з підвалом: фун-
дамент – залізобетонні блоки; стіни цегляні; перегородки – залізобетонні блоки; 
перекриття – залізобетонні плити; покрівля – рулонна сумісна; підлога – бетонна 
основа, лінолеум, керамічна плитка; вікна – двійні дерев’яні; двері металеві, до-
щаті; оздоблення – штукатурка, шпалери, керамічна плитка; інженерні комуніка-
ції – електропостачання, водогін, опалення демонтовано.

Цегляний гараж: фундамент бетонний; стіни та перегородки цегляні; пере-
криття – залізобетонні плити; покрівля шиферна; підлога бетонна; ворота металеві; 
оздоблення – штукатурка, фарбування; інженерні комунікації – електропостачання, 
опалення демонтовано.

Металева огорожа: залишки металевої решітки в металевих стовпчиках.
Замощення – асфальтобетонне покриття, бутовий камінь.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 776 860,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 932 232,00 грн, у т. ч. ПДВ – 

155 372,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 93 223,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Дер-
жавній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Сумській області.

Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; забезпечити під час екс-

плуатації об’єкта дотримання санітарно-екологічних норм та правил пожежної без-
пеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна) у 
встановленому законодавством порядку; питання землекористування вирішується 
покупцем відповідно до вимого чинного законодавства.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р 
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.

аукціон в електронній формі буде проведено 02.12.2016 українською 
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведен-
ня в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року 
за № 1147/27592.

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

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за 
№ 400/2840 (зі змінами).

Кінцевий термін приймання заяв – 28 листопада 2016 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області 

за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для до-
відок (0542) 36-21-83.

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

проДаж об’єктів групи Д

терноПіЛьська обЛасть
в інформації рв фдму по тернопільській області про продаж на аукціо-

ні в електронній формі об’єкта незавершеного будівництва державної власності 
разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, а саме: 90-квартирного 
житлового будинку разом із земельною ділянкою за адресою: Тернопільська обл., 
м. Монастириська, вул. Сонячна, 26, що перебуває на балансі Управління капі-
тального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації, опубліко-
ваній в газеті «Відомості приватизації» від 31.10.2016 № 87 (1003) на стор. 5, слід 
читати: «для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 402 541,20 грн, що 
становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р 
№ 37313019011911, одержувач – рв фдму по тернопільській області, код 
за ЄдрПоу 14037372, банк одержувача – державна казначейська служба 
україни м. київ, мфо 820172».
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конкурСи з  віДбору розробників Документації із землеуСтрою

ПоЛтавська обЛасть
інформація 

рв фдму по Полтавській області про оголошення повторного конкурсу 
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу об’єктів 

приватизації разом із земельними ділянками
1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із зем-

леустрою з метою продажу об’єктів приватизації разом із земельними ділянками, 
на яких вони розташовані (визначення або уточнення меж земельної ділянки та по-
годження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого 
зразка; проведення робіт із присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; 
внесення відомостей до бази даних Центру державного земельного кадастру; по-
годження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; 
отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеу-
строю та витягу з Державного земельного кадастру; підготовка інших матеріалів 
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).

Землеустрою підлягають земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти 
державної власності групи а:

група інвентарних об’єктів у складі: магазин літ. А-1, сарай літ. Б, Б-1, са-
рай літ. В за адресою: 38722, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Бричківка, 
вул. Леніна, 8, балансоутримувач: ТОВ «Агрофірма «Петрівське» (код за ЄДРПОУ 
38026732);

побутовий корпус літ. тс-II загальною площею 705,3 м2 разом із земель-
ною ділянкою за адресою: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Харчовиків,6, 
балансоутримувач: Колективне підприємство «Полтавський м’ясокомбінат» (код 
за ЄДРПОУ 00424214);

громадська будівля (офіс) літ. об-1 загальною площею 327,4 м2 ра-
зом із земельною ділянкою за адресою: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, 
вул. Харчовиків, 6, балансоутримувач: Колективне підприємство «Полтавський 
м’ясокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00424214).

розмір земельних ділянок буде визначатися у процесі проведення ро-
біт із землеустрою.

2. Підстава для замовлення робіт із землеустрою: накази ФДМУ від 04.11.2015 
№ 1640, від 05.07.2016 № 1291 «Про включення до переліку об’єктів державної 
власності групи А».

3. Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт 
із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, пого-
джений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок дер-
жавної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного 
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянкці; документ, що 
підтверджує встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та за-
кріплення їх межовими знаками, інші матеріали та документи, необхідні для про-
дажу земельної ділянки.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Полтав-
ській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім 
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із 
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У кон-

верті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний 
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (від-
повідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із 
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами); 
копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі 
фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і 
мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про 
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної 
особи); документи, 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 
землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які 
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені 
за результатами виконаних робіт; згоду на обробку персональних даних (для фі-
зичних осіб – підприємців).

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

Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по 
Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 415.

Кінцевий термін подання конкурсної документації – 06.12.2016 включно. 
конкурс відбудеться 13.12.2016 о 14.00 у рв фдму по Полтавській об-

ласті за адресою: м. Полтава, вул. небесної сотні, 1/23, кімн. 402.
Телефони для довідок: (0532) 2-24-86, 56-35-55.

Чернігівська обЛасть
інформація 

рв фдму по Чернігівській області про оголошення конкурсу з відбору 
виконавців робіт із землеустрою для підготовки до продажу земельних 

ділянок державної власності, на яких розташовані об’єкти  
незавершеного будівництва, що підлягають приватизації

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із зем-
леустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, 
погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому по-
рядку, отримання позитивного висновку державної експертизи документації із 
землеустрою (у разі необхідності її проведення), отримання витягу з Державного 
земельного кадастру про земельну ділянку, підготовка інших матеріалів та доку-
ментів, необхідних для продажу земельної ділянки.

Дані про об’єкти землеустрою:
1. незавершене будівництво клубу (відділення № 3) за адресою: Чернігів-

ська обл., Талалаївський р-н, с. Слобідка, вул. Перемоги, 16.
Об’єкт – одноповерхова будівля з білої цегли, будівельна готовність близько 

40 %. розмір земельної ділянки визначається в ході робіт із землеустрою.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2008 
№ 890 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що під-
лягають приватизації, та виключення з переліку».

2. незавершене будівництво другої черги теплиці за адресою: Чернігівська 
обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях 25.

орієнтовна площа земельної ділянки – 1,0300 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 13.11.1998 

№ 2138 «Про перелік об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають при-
ватизації».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із 
землеустрою: документація із землеустрою, зокрема проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки; позитивний висновок державної експертизи (у разі 
необхідності її проведення), витяг з Державного земельного кадастру про земельну 
ділянку, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконав-
ців робіт із землеустрою.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім 
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із 
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У кон-
верті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний 
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 
2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвер-
дженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує 
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників подат-
ків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії 
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифіка-
ційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, 
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним 
законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація пре-
тендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання 
робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку 
пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замов-
ник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами 
виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення 
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом 
ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) – 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.

Останній день подання конкурсної документації – 30.11.2016.
конкурс відбудеться 07.12.2016 о 10.00 в рв фдму по Чернігівській об-

ласті за адресою: м. Чернігів, просп. миру, 43, кімн. 305.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по 

Чернігівській області.
Місцезнаходження комісії: РВ по Чернігівській області (м. Чернігів, просп. Миру, 

43, каб. 305). Телефон для довідок (0462) 67-63-02.

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. 1

вінницька обЛасть
інформація 

рв фдму по вінницькій області оголошує конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки 

об’єкта державної власності разом із земельною ділянкою
� Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи ж – їдальня з 

обладнанням загальною площею 606,15 м2 (разом із земельною ділянкою 
площею 0,1675 га), що перебуває на позабалансовому рахунку Юрківської сіль-
ської ради. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Тульчинський р-н, 
с. Юрківка, вул. Незалежності, 37а. Мета проведення незалежної оцінки: визначен-
ня ринкової вартості об’єкта приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон 
замовника конкурсу: відділ приватизації державного майна (0432) 67-27-46. Теле-
факс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65 Електронна адреса замовника конкурсу: 
vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Плат-
ник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 будівля, 6 
шт. обладнання. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій станом на 30.09.2013: залишкова – 435 019,68 грн. Кількість земельних 
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ді-
лянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної 
ділянки, усього: 0,1675 га. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва 
та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського 
харчування. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 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 серти-
фікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про 
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими 
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами 
оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту 
оцінки, а також які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відпо-
відно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ, ІV Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її скла-
дання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, 
ІV, 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 надання послуг 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 пошто-
вого відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосе-
редньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 15.11.2016 (м. Вінниця, 
вул. Гоголя, 10).

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

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

конкурс відбудеться 21.11.2016 об 11.00 у рв фдму по вінницькій 
області за адресою: 21018, м. вінниця, вул. гоголя, 10. телефон для до-
відок 53-03-50.

інформація 
рв фдму по вінницькій області про оголошення конкурсу  

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

� Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи а – окремо 
розташована одноповерхова будівля їдальні площею 280,4 м2, яка під час 
приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Бершадський цукровий за-
вод», перебуває на балансі Бершадської міської ради, орендується ФОП Кравчук 
І. А. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24400, Вінницька обл., Бершадський р-н, 
м. Бершадь, вул. Покровська, 211н. Мета проведення оцінки: визначення ринко-
вої вартості об’єкта з метою приватизації шляхом викупу з компенсацією орен-
дарю вартості невід’ємних поліпшень, здійснених за рахунок власних коштів за 
час оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації державного майна 
(0432) 67-27-46. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65 Електронна адреса 
замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по 
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Кіль-
кість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно 
з обліком: 1 шт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій станом на 31.12.2015 за незалежною оцінкою – 451,164 тис. грн. На-
явність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.

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

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

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

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом пошто-
вого відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосе-
редньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 15.11.2016 (м. Вінниця, 
вул. Гоголя, 10).

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

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

конкурс відбудеться 21.11.2016 об 11.00 у рв фдму по вінницькій 
області за адресою: 21018, м. вінниця, вул. гоголя, 10. телефон для до-
відок 53-03-50.

воЛинська обЛасть
інформація 

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

� 1. Назва об’єкта оцінки: гараж загальною площею 41,0 м2. Найменуван-
ня балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління фінансів Луцької районної дер-
жавної адміністрації Волинської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43001, 
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шевченка, 41. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення 
договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-
24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника 
конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (немате-
ріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, дов-
гострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, 
усього: 0,0643 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди 
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування 
земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Шевченка, 41. Цільове призначення земельної 
ділянки: для обслуговування адміністративних та господарських споруд. Правовий 
режим земельної ділянки: право постійного користування землею. Нормативна 
грошова оцінка земельної ділянки: станом на 21.03.2016: 438,66 грн/м2. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.10.2016. Платник робіт з оцінки – сектор культури 
Луцької РДА Волинської області.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина учбового корпусу № 5 (модуль) площею 
200,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Луцький національ-
ний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43018, Волинська 
обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження терміну 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замов-
ника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 
інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, усього: 16,0494 га 
(пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням 
пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ді-
лянки: м. Луцьк, вул. Львівська, 75. Цільове призначення земельної ділянки: для 
обслуговування навчального закладу. Правовий режим земельної ділянки: право 
постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земель-
ної ділянки: станом на 22.06.2016: 325,62 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості про 
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.10.2016. Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Саламандра».

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення навчально-бібліотечного 
корпусу № 8 площею 140,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцін-
ки: Східноєвропейський національний університет імені Лесі України. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: 43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 30а. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон замов-
ника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. 
Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . 
Кількість земельних ділянок: –. Розмір земельної ділянки, усього: 2,33 га (пропо-
рційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропо-
рційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: 
м. Луцьк, вул. Винниченка, 30а. Цільове призначення земельної ділянки: для об-
слуговування адміністративних та житлових будівель. Правовий режим земель-
ної ділянки: право постійного користування землею. Нормативна грошова оцінка 
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які міс-
тять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.10.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Славгородська О. В.

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення навчального корпусу № 7 
площею 53,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Східноєвро-
пейський національний університет імені Лесі Українки. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: 43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 28. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної 
плати для продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 
24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвести-
цій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної 
ділянки: 2,33 га(пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з 
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування 
земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Винниченка, 28. Цільове призначення земельної 
ділянки: для обслуговування адміністративних та житлових будівель. Правовий ре-
жим земельної ділянки: право постійного користування землею. Нормативна гро-
шова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.10.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Славгородська О. В.

� 5. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі котлопункту площею 74,8 м2. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Цуман-
ське лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45235, Волинська 
обл., Ківерцівський р-н, с. Грем’яче, вул. Лісовий кордон. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для 
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Теле-

факс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: 
rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні акти-
ви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість немате-
ріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки: інформація 
відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове 
призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної 
ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: ін-
формація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-
цю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016. Платник 
робіт з оцінки – ФОП Якимчук О. В.

� 6. Назва об’єкта оцінки: гараж загальною площею 87,1 м2. Найменуван-
ня балансоутримувача об’єкта оцінки: Ковельське управління Державної казна-
чейської служби України Волинської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Кармелюка, 4. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для 
укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0332) 
24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвести-
цій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної 
ділянки, усього: 0,0419 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом 
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце роз-
ташування земельної ділянки: м. Ковель, вул. Кармелюка, 4. Цільове призначен-
ня земельної ділянки: для розміщення адміністративно-господарських будівель. 
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною 
ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: станом на 30.01.2014: 
177,93 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016. Платник ро-
біт з оцінки – Альве О. С.

� 7. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтованої площадки площею 
2 028,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія «Волинський 
державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44600, Волинська обл., Маневицький р-н, 
смт Маневичі, вул. Комарова, 49. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору 
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Теле-
факс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкур-
су: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні 
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, 
усього: 0,452 га. Місце розташування земельної ділянки: смт Маневичі, вул. Ко-
марова, 49. Цільове призначення земельної ділянки: автотехобслуговування. 
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною 
ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: станом на 13.02.2014: 
28,68 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016. Платник робіт з 
оцінки – ФОП Каращук О. В.

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

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

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

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

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

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

Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо по-
казників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у першому кварта-
лі 2016 року» максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися 
конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого 
майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки 
(нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно 
для встановлення передавальних пристроїв) – 1 725,40 грн, а для оцінки окремо 
розташованої будівлі – 1 849,90 грн.

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

Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк, 
Київський майдан, 9).
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Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають 
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.

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

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

житомирська обЛасть
інформація 

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

� Об’єкт оцінки № 1: нежитлове приміщення площею 14,6 м2 на 1-му по-
версі адміністративного будинку (літ. а-4). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Житомир, вул. С. Ріхтера (1 Травня), 20. Балансоутримувач: Житомирський філіал 
Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту «НДІпро-
ектреконструкція» (м. Житомир, вул. С. Ріхтера (1 Травня), 20). Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2016. Замовник оцінки – РВ 
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Юзефович О. В.

� Об’єкт оцінки № 2: частина приміщення фойє площею 2,0 м2 на 1-му 
поверсі навчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, 
вул. Чуднівська (Черняховського), 103. Балансоутримувач: Житомирський дер-
жавний технологічний університет (м. Житомир, вул. Чуднівська (Черняховсько-
го), 103). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 
31.10.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт 
з оцінки – спільне підприємство «КомРайз».

� Об’єкт оцінки № 3: частина приміщення площею 5,2 м2 на 1-му повер-
сі навчального корпусу № 4. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, 
вул. Пушкінська, 38. Балансоутримувач: Житомирський національний агроекологіч-
ний університет (м. Житомир, вул. Бульвар Старий, 7). Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ 
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Гарбар П. І.

�  Об’єкт оцінки № 4: нежитлові приміщення площею 38,5 м2 будівлі 
№ 4 (літ. е). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Черняхів, 
вул. Володимирська, 4. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укр-
пошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди. Дата оцінки: 31.10.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській 
області; платник робіт з оцінки – ФОП Демчук В. Ю.

� Об’єкт оцінки № 5: нежитлові приміщення площею 190,4 м2 на 1-му по-
версі побутового корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., 
м. Овруч, вул. Т. Шевченка, 11. Балансоутримувач: Овруцький професійний ліцей 
(Житомирська обл., м. Овруч, вул. Т. Шевченка, 11). Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укла-
дення договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по 
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Кравчук І. В.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).

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

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

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 максимальна ціна 
послуг з оцінки майна, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання 
переможця при оцінці об’єкта нерухомого майна, зокрема декількох об’єктів не-
рухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, 
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних 
пристроїв), становить 1 725,40 грн, окремо розташованої будівлі – 1 849,90 грн, 
комплекс будівель та споруд – 3 200,00 грн.

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

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

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

ЗакарПатська обЛасть
IнформацIя 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення (поз. 33 за 

планом) площею 9,2 м2 першого поверху частини будівлі (літ. а). Місцезна-
ходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, Слов’янська набережна, 5. На-
йменування балансоутримувача: Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса 
(тел. (050) 663-44-44). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0312) 61-38-83. 
Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт 
з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Бушко В. 
С. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна 
грошова оцінка земельної ділянки: 666,80 грн/м2 станом на 18.01.2016. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016 (орієнтовна).

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 № 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; пропозицій 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 ви-
конання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів. Відповідно до 
листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 максимальна ціна надання послуг з 
оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання перемож-
ця, визначена за результатами аналізу цін, що склалися у І кварталі 2016 року в 
Україні, становить: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухо-
мого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, 
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних 
пристроїв), – 1 725,40 грн; документів щодо практичного досвіду виконання 
робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та 
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна (додаток 2). Документи щодо практичного досвіду вико-
нання робіт з оцінки мають відповідати критеріям, визначеним листом ФДМУ від 
08.04.2016 № 10-36-6493.

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

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

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

івано-франківська обЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
� Частина горища загальною площею 10,0 м2 адміністративної будів-

лі, що обліковується на балансі Головного управління державної казначейської 
служби України в Івано-Франківській області, за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Дністровська, 14. Запланована дата оцінки: 30.09.2016. Мета проведення не-
залежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження 
договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. 
Платник оцінки – ПрАТ «Київстар».

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

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

Максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною 
комісією під час обрання переможця для об’єктів нерухомого майна (дахи та неру-
хоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,00 грн.

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

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної ко-
місії:

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

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

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

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

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

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

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

кіровоградська обЛасть
IнформацIя 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
� Назва об’єктів оцінки: необоротні активи (у тому числі вартість права 

користування земельною ділянкою) державного підприємства «олексан-
дрійський шовкорадгосп» за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський 
р-н, с. Рожеве. Найменування балансоутримувача: державне підприємство «Олек-
сандрійський шовкорадгосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська 
обл., Олександрійський р-н, с. Рожеве. Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості необоротних активів (у тому числі визначення вартості 
права користування земельною ділянкою) з метою визначення розміру пайового 
фонду колективного сільськогосподарського підприємства. Види економічної ді-
яльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюється: 01.11. виробництво зернових культур (крім 
рису), бобових культур і насіння олійних культур. Телефон замовника конкурсу 
(0522) 33-25-79. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адре-
са замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капіталь-
них інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, орієнтовно: 
будівлі – 35 од., споруди – 20 од., передавальні пристрої – 3 од., автотранспортні 
засоби – 4 од., сільськогосподарська техніка – 8 од., сільськогосподарський інвен-
тар – 15 од., виробниче обладнання – 7 од., інше рухоме майно – 6 од., біологічні 
активи, право користування земельною ділянкою. Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.07.2016: будів-
лі – 197,7 тис. грн, споруди – 15,4 тис. грн, передавальні пристрої – 1,1 тис. грн, 
автотранспортні засоби – 9,4 тис. грн, сільськогосподарська техніка – 101,3 тис. 
грн, сільськогосподарський інвентар – 18,9 тис. грн, виробниче обладнання – 2,0 
тис. грн, інше рухоме майно – 1,3 тис. грн, багаторічні насадження – 3,6 тис. грн. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Площа зе-
мельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: дані 
уточнюються. Цільове призначення земельної ділянки: дані уточнюються. Право-
вий режим земельної ділянки: державна власність. Нормативна грошова оцінка 
земельної ділянки: дані відсутні. Орієнтовна дата оцінки (дата на яку проводиться 
оцінка майна) – орієнтовно 30.11.2016. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по 
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з 
оцінки: РВ ФДМУ по Кіровоградській області.

Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, 
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта госпо-
дарювання, 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 допускаються претенденти, які діють на підставі чинно-
го сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження 
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у 
матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих 
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та май-
нових прав на них».

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

Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо по-
казників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у першому кварталі 
2016 р.» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт повідомля-
ємо, що максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися 
конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки майнового комплексу, 
становить 10 580,0 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити про-
позиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 
робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів шляхом поштового відправлення 
на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімн. 801 РВ 
ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до 
21.11.2016 включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно зробити відміт-
ку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву 
об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта 
оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
конкурс відбудеться 25 листопада 2016 р. о 8.30 у рв фдму по кіро-

воградській області за адресою: 25009, м. кіровоград, вул. глинки, 2, 
кімн. 708.

IнформацIя 
рв фдму по кіровоградській області про оголошення конкурсів  

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

� 1. Назва об’єкта оцінки: замощення загальною площею 400,0 м2 за адре-
сою: м. Кіровоград, проїзд Аджамський, 3, що перебуває на балансі Кіровоград-
ської гідрогеолого-меліоративної партії. Найменування балансоутримувача: Кіро-
воградська гідрогеолого-меліоративна партія. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Кіровоград, проїзд Аджамський, 3. Мета проведення незалежної оцінки: укла-
дення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс 
замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: 
mailbox@kr.spfu.gov.ua Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак-
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій тис. грн – дані уточнюються. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата 
оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016. Площа земельної ді-
лянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, 
проїзд Аджамський, 3. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській 
області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Шимс 
Олександр Анатолійович (тел. (050) 341-02-69).

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 
166,67 м2 в одноповерховій будівлі (адмінбудівля жек-31) за адресою: 
Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Нова, 80а, що перебувають на балан-
сі державного підприємства «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального 
комбінату окислених руд». Найменування балансоутримувача: Державне під-

приємство «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окисле-
них руд». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Долинська, 
вул. Нова, 80а. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 
33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кіль-
кість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно 
з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата на яку проводиться 
оцінка майна) – 31.10.2016. Площа земельної ділянки: 298,0 м2. Місце розташу-
вання земельної ділянки: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Нова, 80а. За-
мовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, 
вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ТОВ «ДНК Групп» (тел. (050) 155-00-76 
Бежан Михайло Михайлович).

Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, 
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта госпо-
дарювання, що проводив оцінку.

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

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

Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо по-
казників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у першому кварталі 
2016 р.» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт повідомля-
ємо, що максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися 
конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого 
майна (нежитлові приміщення), становить 1 725,40 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити про-
позиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 
робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів шляхом поштового відправлення 
на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімн. 801 РВ 
ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до 
21.11.2016 включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно зробити відміт-
ку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву 
об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта 
оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
конкурс відбудеться 25 листопада 2016 р. о 8.30 у рв фдму по кіро-

воградській області за адресою: 25009, м. кіровоград, вул. глинки, 2, 
кімн. 708.

Луганська обЛасть
інформація 

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

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

площею 50,7 м2 одноповерхової адміністративної будівлі літ. а (інв. 
№ 10310002). Балансоутримувач: Рубіжанський міський відділ ГУМВС України 
у Луганській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди 
для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка май-
на): 31.10.2016. Платник: Луганська комунальна установа «Обласна рятувально-
водолазна служба».

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

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

заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропози-
цію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, 
в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосе-
редньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на 
виконання таких робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено 
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку 
майна, завірені їхніми особистими підписами; інформацію про претендента за 
встановленою 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 24 листопада 2016 р. о 10.00 в рв фдму по Луган-
ській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. сєверодонецьк, бульв. 
дружби народів, 32а.

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

Львівська обЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації  
державної та комунальної власності

Об’єкт приватизації державної власності.
� 1. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – бу-

дівля трансформаторної підстанції літ. «I-1» площею 8,3 м2 з обладнанням. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки (зберігач): ПП «ЛьвівІнтерСер-
віс» (код за ЄДРПОУ 33895041). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 79018, м. Львів, 
вул. Братів Міхновських, 32а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартос-
ті об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовни-
ка конкурсу: (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж) Електронна 
адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата. на яку проводиться оцінка 
майна): 31.10.2016. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.

Об’єкт приватизації комунальної власності.
� 2. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – нежит-

лове приміщення площею 51,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: КП «Червонограджитлокомунсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Львівська обл., м. Червоноград, вул. Сокальська, 2. Мета проведення оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом викупу. 
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, 
Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата. на 
яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Львівській області.

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

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

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

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

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

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



Продовження таблиціконкурс відбудеться в рв фдму по Львівській області о 12.00 через 14 
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. січових 
стрільців, 3.

Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за 
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 
261-62-14, 255-41-71.

інформація 
рв фдму по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору 

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

� 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовано-нежитлові приміщення загальною 
площею 1 073,7 м2, а саме: 644,8 м2 – басейн, побутові кімнати, коридори, 
сходові клітки (90,7 м2 – 1-й поверх; 521,6 м2 – 2-й поверх та 32,5 м2 – 3-й 
поверх), 428,9 м2 – підвальні приміщення в спортивному комплексі, при-
будованому до адміністративно-навчального корпусу. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пасічна, 87. Балансоутримувач: Львівський техніко-
економічний коледж НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ 
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пасічна, 87. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовно). Платник робіт з 
оцінки – ФОП Куземська Світлана Миронівна.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху чотириповерхової будівлі учбо-
вого корпусу загальною площею 110,71 м2. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: м. Львів, вул. Кульчицької, 2. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку роз-
міру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса 
замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорцій-
ний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, 
вул. Кульчицької, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення № 96 коридору на другому 
поверсі чотириповерхової будівлі (літ. а4) учбового корпусу загальною пло-
щею 3,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Вороного, 6. Балансо-
утримувач: Львівський державний коледж легкої промисловості. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-
62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: 
lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині пло-
щі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Вороного, 6. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016 (орієнтовно). Платник 
робіт з оцінки – ФОП Ситник Володимир Юрійович.

� 4. Назва об’єкта оцінки: будівля корівника (інв. № 11) загальною площею 
755,5 м2 та будівля зерноскладу (інв. № 5) загальною площею 606,2 м2. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Мостиська, вул. Шевченка, 152. 
Балансоутримувач: ДП «Ліктрави». Мета проведення незалежної оцінки: визначен-
ня вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного 
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір зе-
мельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з 
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування 
земельної ділянки: Львівська обл., м. Мостиська, вул. Шевченка, 152. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016 (орієнтовно). Платник робіт з 
оцінки – Селянське (фермерське) господарство «Тарас Теодор Михайлович».

� 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною 
площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі літ. «б-3». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний 
аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди 
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016 (орієнтовно). Платник робіт 
з оцінки – АТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 рекомендована 
максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 
року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 
1 725,40 грн для нежитлових приміщень, дахів та їх частин; 3 200,00 грн для комп-
лексу будівель та споруд.

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

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

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

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

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

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

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

рівненська обЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
�  Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного будинку площею 

101,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Зарічненське 
об’єднане управління Пенсійного фонду України Рівненської області. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Миру, 8. Мета про-
ведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з ме-
тою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу 
(0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. За-
мовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Кулик Марія Федорівна. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазна-
чаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематері-
альних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.09.2016 становить 47 686,98 
грн. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування 
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: 
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016.

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

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

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних 
сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України 
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні», 
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна 
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що від-
повідають об’єкту оцінки.

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

Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складан-
ня, 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, 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 пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має 
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з ви-
конанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

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

конкурс відбудеться 25 листопада 2016 року о 9.00 у рв фдму по рів-
ненській області за адресою: 33028, м. рівне, вул. 16 Липня, 77.

Документи на участь у конкурсі приймаються до 21.11.2016 (включно) до 17.00 
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

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

до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
� Назва об’єкта оцінки: частина четвертого поверху камерально-лабо-

раторного корпусу площею 29,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Державне підприємство «Українська геологічна компанія». Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Курчатова, 11. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-
75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. 
Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт 
з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). 
Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Екостандарт». Кількість об’єктів необоротних ак-
тивів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються 
окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематері-
альних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної 
ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: ін-
формація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. 
Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про 
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 30.11.2016.

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

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

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних 
сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України 
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні», 
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна 
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що від-
повідають об’єкту оцінки.

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

Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складан-
ня, 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, 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 пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має 
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з ви-
конанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

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

конкурс відбудеться 25 листопада 2016 року о 9.00 у рв фдму по рів-
ненській області за адресою: 33028, м. рівне, вул. 16 Липня, 77.

Документи на участь у конкурсі приймаються до 21.11.2016 (включно) до 17.00 
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

терноПіЛьська обЛасть
інформація 

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

� Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху адміні-
стративного будинку загальною площею 122,7 м2, що перебувають на балансі 
Лановецького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської 
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Д. Галицького, 67, смт Підво-
лочиськ, Підволочиський р-н, Тернопільська область. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою вне-
сення змін до договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, 
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління 
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. 
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника 
конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопіль-
ській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ КБ «ПриватБанк». Балансова залишкова 
вартість об’єкта оцінки станом на 01.10.2016: 6 139,91 грн. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Харківська обЛасть
інформація 

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

Об’єкти оренди.

№ 
з/п

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

(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон) 

Да
та

 о
ці

нк
и

Мета проведен-
ня оцінки

Інформа-
ція про 

замовника/
платника

1 Нежитлові приміщення гаражного боксу – кімн. № 10 (інв. № 4, літ. 
И-2) загальною площею 102,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кибаль-
чича, 12а, що перебуває на балансі ДУ «Державний науково-дослідний 
і проектний інститут основної хімії», 00209740, тел.: 700-01-23, 707-
26-00, 707-26-01, 700-48-25

24
.1

0.
16

Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ФОП 
Лебеди-
нець Р. С.

2 Нежитлове приміщення – кімн. № 14 на першому поверсі двоповер-
хового навчального корпусу, інв. № 00101005, літ. «А-2», загальна 
площа 12,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 27, що пе-
ребуває на балансі Національного фармацевтичного університету, 
02010936, тел. 706-35-81

05
.1

0.
16

Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ТОВ 
«ІНВКФЦ 
«СІНЕРГІЯ»

№ 
з/п

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

(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон) 

Да
та

 о
ці

нк
и

Мета проведен-
ня оцінки

Інформа-
ція про 

замовника/
платника

3 Нежитлові приміщення на 3-му поверсі будівлі Науково-дослідного 
інституту гігієни праці та професійних захворювань загальною площею 
106,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Трінклера, 6, що обліковуються на 
балансі Харківського національного медичного університету, 01896866, 
тел.: (057) 707-73-80, 700-41-32

27
.0

9.
16

Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

П. П. «Сі-
мейна кон-
сультація»

4 Нежитлове приміщення – частина холу першого поверху двоповер-
хової частини різноповерхової (2-5) будівлі навчального корпусу (інв. 
№ 00101005, літ. А-2-5) загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Хар-
ків, вул. О. Невського, 18, що перебуває на балансі Національного 
фармацевтичного університету, 02010930, тел. 706-35-81

19
.1

0.
16

Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ФОП Мажу-
гіна Н. М.

5 Нежитлові приміщення на 1-му поверсі одноповерхового учбового 
корпусу (інв. № 010010002, літ. «А-2») загальною площею 13,47 м2 
за адресою: Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 47, що об-
ліковується на балансі Куп’янського професійного аграрного ліцею, 
22682520, тел. 5-30-33

05
.1

0.
16

Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ФОП Обо-
лонко Р. Г.

6 Нежитлове приміщення на першому поверсі 7-поверхового науково-
практичного медичного центру «Спеціалізована медична частина» (літ. 
А-7) загальною площею 33,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Текстильна, 
4, що перебуває на балансі Харківського національного медичного 
університету, 14280990, тел. 707-73-80

07
.0

9.
16

Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ТОВ «Фал-
бі – Хар-
ків»

7 Нежитлові приміщення – кімн. № 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 16, 16а, 
17, 19, 19а, 19б, ІІІ тамбуру першого поверху 5-поверхової будівлі 
навчально-лабораторного корпусу (літ. «А-5») загальною площею 
104,3 м2 за адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 55, що перебуває 
на балансі Харківського навчально-наукового інституту Державно-
го вищого навчального закладу «Університет банківської справи», 
34818722, тел. 337-08-95

14
.0

9.
16

Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

АТ «Укр-
Сиббанк»

8 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-19 на першому поверсі триповер-
хової будівлі учбового корпусу (інв. № 10001) загальною площею 7,8 м2 
за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Пісочин, вул. Некра-
сова, 11, що перебувають на балансі ДНЗ «Харківський обласний на-
вчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
кадрів АПК», 03288935, тел.: 742-70-30, 742-75-48

04
.1

0.
16

Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ПП Охорон-
не агент-
ство «Р-4» 

9 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-39 на 2-му поверсі триповерхо-
вої будівлі учбового корпусу (інв. № 10001) загальною площею 8,7 м2 
за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Пісочин, вул. Некра-
сова, 11, що перебувають на балансі ДНЗ «Харківський обласний на-
вчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
кадрів АПК», 03288935, тел.: 742-70-30, 742-75-48

04
.1

0.
16

Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ТОВ «Інекс» 

10 Нежитлові приміщення – кімн. № 410 на 4-му поверсі 8-поверхової 
будівлі навчального корпусу (інв. № 103100090) загальною площею 
22,5 м2 за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 6, що перебуває на ба-
лансі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 
02071205, тел.: 705-12-47, 707-52-31

03
.1

0.
16

Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ФОП Мали-
шев В. В.

11 Нежитлове приміщення надбудови даху (8,7 м2) та майданчик покрівлі 
даху (10,0 м2) у п’ятиповерховій будівлі інженерного корпусу (літ. «А-5») 
загальною площею 18,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 
25, що перебуває на балансі Державного науково-дослідного і проек-
тного інституту основної хімії «НІОХІМ», 209740, тел. 707-26-00

30
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Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ПрАТ «МТС 
Україна»

12 Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі одноповерхової 
виробничої будівлі вокзалу (інв. № 10395) загальною площею 1,0 м2 
за адресою: Харківська обл., Кегичівський р-н, с. Вільне, вул. Залізнич-
на, 16, що перебуває на балансі виробничого підрозділу «Основ’янське 
будівельно-монтажне експлуатаційне управління» регіональної філії 
«Південна залізниці» «ПАТ «Українська залізниця», 40081216/559, тел.: 
(067) 376-27-72, 729-23-47

05
.1

0.
16

Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ТОВ «ЛОКО 
ДІДЖІТАЛ»

13 Частина нежитлового приміщення – кімн. № 14 в лінійному апарат-
ному залі на 1-му поверсі одноповерхової пасажирської будівлі вок-
залу (інв. № 030131, літ. 1А) загальною площею 1,0 м2 за адресою: 
Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Гаврилівка, вул. Привокзальна, 
46, що перебуває на балансі виробничого підрозділу «Слов’янське 
будівельно-монтажне експлуатаційне управління» регіональної філії 
«Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця», 40150216, тел.: 
(097) 198-29-43, (050) 602-36-87

05
.1

0.
16

Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ТОВ «ЛОКО 
ДІДЖІТАЛ»

14 Частина нежитлового приміщення – кімн. № 5 на 1-му поверсі одно-
поверхового виробничого будинку поста електричної централізації 
(інв. № 030266, літ. Б) загальною площею 1,0 м2 за адресою: Хар-
ківська обл., Барвінківський р-н, с. Гусарівка, вул. Привокзальна, 
7а, що перебуває на балансі виробничого підрозділу «Слов’янське 
будівельно-монтажне експлуатаційне управління» регіональної філії 
«Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця», 40150216, тел.: 
(097) 198-29-43, (050) 602-36-87

05
.1

0.
16

Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ТОВ «ЛОКО 
ДІДЖІТАЛ»

15 Частина нежитлового приміщення – кімн. № 4 на 1-му поверсі однопо-
верхової адміністративної будівлі поста ЕЦ Коломак (інв. № 012055, літ. 
«А») загальною площею 1,0 м2 за адресою: Харківська обл., Коломацький 
р-н, с. Шелестове, вул. Привокзальна, 7а, що перебуває на балансі ви-
робничого підрозділу «Люботинське будівельно-монтажне експлуатацій-
не управління» регіональної філії «Південна залізниці» ПАТ «Українська 
залізниця», 40081216/558, тел.: (067) 858-98-90, (097) 552-11-31

14
.1

0.
16

Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ТОВ «ЛОКО 
ДІДЖІТАЛ»

16 Нежитлове приміщення на 4-му поверсі 4-поверхового адміністративно-
медичного корпусу НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ 
(інв. № 10310001, пам’ятка архітектури) загальною площею 62,6 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Трінклера, 6, що перебуває на балан-
сі Харківського національного медичного університету, 01896866, 
тел. 707-73-80, 700-41-32
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Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ПП «Сімей-
на консуль-
тація»

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); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних 
днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду ви-
конання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента 
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної 
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну 
грошову оцінку земельної ділянки) строк виконання робіт, який повинен становити 
не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному 
обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).

Звертаємо увагу, щодо максимальної ціни надання послуг з оцінки, що буде 
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: об’єкт нерухомо 
майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки 
(нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи, та нерухоме майно 
для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40 грн; окремо розташована 
будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та споруд – 3 200,00 грн; об’єкт незавер-
шеного будівництва – 5 673,80 грн; цілісний майновий комплекс – 10 580,00 грн.

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

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

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному 
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. 
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності» та 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, майдан Театральний, 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: частина нежитлового приміщення площею 10,0 м2 на пер-
шому поверсі навчального корпусу № 2 за адресою: м. Херсон, вул. І. Кулика, 
130, що перебуває на балансі Херсонського національного технічного універси-
тету. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: 
ПВКФ «Ірина». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата 
оцінки: 31.10.2016.

� 2. Об’єкт: будівля загальною площею 7,5 м2, що перебуває на балан-
сі Херсонського національного технічного університету, за адресою: м. Херсон, 
вул. Миру, 42. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. 
Платник: ФОП Сорокалетова Олена Василівна. Мета проведення незалежної оцін-
ки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні 
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2016.

� 3. Об’єкт: частина нежитлового приміщення площею 18,0 м2 на другому 
поверсі навчального корпусу № 1 за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 
24, що перебуває на балансі Херсонського національного технічного університету. 
Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: При-
ватна виробничо-комерційна фірма «Ірина». Мета проведення незалежної оцін-
ки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні 
договору оренди. Запланована дата оцінки 31.10.2016.

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

З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення кон-
курсів, максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів нерухомого майна, яку 
може бути запропоновано учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, становить: 
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фдму – 25 років

приміщень, дахів, нерухомого майна для встановлення передавальних пристроїв, 
автотранспортних засобів – не більше ніж 1 725,40 грн; окремо розташованих бу-
дівель, гідротехнічних споруд – не більше ніж 1 849,90 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 оціноч-
ної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за 
№ 60/28190), а саме:

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

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

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

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

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

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

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

� 1. Об’єкт: частина холу площею 7,0 м2 четвертого поверху адмінбудівлі, 
що обліковується на балансі філії «Херсонський обласний автомобільно-учбовий 
комбінат» Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та 
вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс», за адресою: м. Хер-
сон, Бериславське шосе, 46. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та 
м. Севастополі. Платник: ПАТ «Полтава-банк». Мета проведення незалежної оцін-
ки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні 
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2016.

� 2. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 393,0 м2 
(другий поверх – 163,6 м2, третій поверх – 135,4 м2, четвертий поверх – 
94,0 м2) будівлі блоку службово-побутових приміщень, що обліковується на 
балансі ХФ ДП «Адміністрація морських портів України», за адресою: м. Херсон, 
просп. Ушакова, 4. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севасто-
полі. Платник: ДП «Херсонський морський торговельний порт». Мета проведення 
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2016.

� 3. Об’єкт: частина коридору площею 2,0 м2 на шостому поверсі на-
вчального корпусу № 1 за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, що пе-
ребуває на балансі Херсонського державного університету. Замовник: РВ ФДМУ 
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Циганок Ольга Іго-
рівна. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата 
оцінки: 31.10.2016.

� 4. Об’єкт: частина коридору площею 2,0 м2 на четвертому повер-
сі навчального корпусу № 1 за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, 
що перебуває на балансі Херсонського державного університету. Замовник: РВ 
ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Циганок Оль-
га Ігорівна. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована 
дата оцінки: 31.10.2016.

� 5. Об’єкт: частина холу площею 2,0 м2 на п’ятому поверсі навчального 
корпусу № 5 за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 47, що перебуває на 
балансі Херсонського державного університету. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській 
області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Циганок Ольга Ігорівна. Мета прове-
дення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2016.

� 6. Об’єкт: частина холу площею 2,0 м2 на третьому поверсі навчально-
го корпусу № 2 за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, що перебуває на 
балансі Херсонського державного університету. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській 
області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Циганок Ольга Ігорівна. Мета прове-
дення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2016.

� 7. Об’єкт: частина холу площею 4,0 м2 на першому поверсі навчально-
го корпусу № 1 за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 24, що перебуває на 
балансі Херсонського національного технічного університету. Замовник: РВ ФДМУ 
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ПАТ «Держаний ощадний 
банк України». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата 
оцінки: 31.10.2016.

� 8. Об’єкт: частина вбудованого нежитлового приміщення загальною 
площею 35,0 м2 на першому поверсі будівлі вПЗ № 39 за адресою: м. Херсон, 
просп. 200 років Херсону, 43, що перебуває на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта». 
Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП 
Зільберг Олег Дмитрович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення рин-

кової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. За-
планована дата оцінки: 31.10.2016.

�  9. Об’єкт: автомобіль ваЗ 21053, державний номер вт 7021 ам, 
1994 р. в., що перебуває на балансі Головного управління Держпраці у Херсонській 
області, за адресою: м. Херсон, вул. Зала Егерсег, 14а. Замовник: Головне управ-
ління Держпраці у Херсонській області. Платник: Головне управління Держпраці у 
Херсонській області. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. За-
планована дата оцінки 31.10.2016.

�  10. Об’єкт: автомобіль гаЗ 3110, державний номер вт 6876 ам, 
2003 р. в., що перебуває на балансі Головного управління Держпраці у Херсонській 
області, за адресою: м. Херсон, вул. Зала Егерсег, 14а. Замовник: Головне управ-
ління Держпраці у Херсонській області. Платник: Головне управління Держпраці у 
Херсонській області. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. За-
планована дата оцінки 31.10.2016.

� 11. Об’єкт: автомобіль аЗЛк, 21412 державний номер вт 6864 ам, 
1995 р. в., що перебуває на балансі Головного управління Держпраці у Херсонській 
області, за адресою: м. Херсон, вул. Зала Егерсег, 14а. Замовник: Головне управ-
ління Держпраці у Херсонській області. Платник: Головне управління Держпраці у 
Херсонській області. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. За-
планована дата оцінки 31.10.2016.

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

З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, 
максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів нерухомого майна, яку може бути 
запропоновано учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, становить:

приміщень, дахів, нерухомого майна для встановлення передавальних при-
строїв, автотранспортних засобів – не більше ніж 1 725,40 грн, автотранспортних 
засобів – не більше ніж 1 725,40 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 оціноч-
ної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 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 виконан-
ня робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про про-
ведення конкурсу, запечатані в окремому конверті (не більше 5 днів для об’єктів 
оренди); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із 
заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть за-
лучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної 
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земель-
ної 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. се-
вастополі за адресою: м. Херсон, просп. ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 
через 14 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок 
(0552) 22-44-44.

Черкаська обЛасть
інформація 

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

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

рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
�  1. Назва об’єкта оцінки: частина коридору першого поверху 

п’ятиповерхової будівлі (3,97 м2), підвальне приміщення чотириповерхової 
будівлі (20,4 м2) загальною площею 24,37 м2. Найменування балансоутримува-
ча об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-
економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Боровенський 
О. С. Дата оцінки: 31.10.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення четвертого поверху чотирипо-
верхової адмінбудівлі загальною площею 41,8 м2. Найменування балансоу-
тримувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інсти-
тут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ 
«ДЕ_ЮРЕ». Дата оцінки: 31.10.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на першому 
поверсі навчального корпусу № 4 площею 4,0 м2. Найменування балансоу-
тримувача об’єкта оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси. Платник робіт з 
оцінки: ФОП Крижанівська Л. І. Дата оцінки: 31.10.2016.

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля навчального 
корпусу № 3 площею площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнахо-

дження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 79, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: 
ФОП Нізолова А. Л. Дата оцінки: 31.10.2016.

� 5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на другому по-
версі навчального корпусу № 1 площею 4,5 м2. Найменування балансоутриму-
вача об’єкта оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: 
ФОП Шаповал Б. В. Дата оцінки: 31.10.2016.

� 6. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі пло-
щею 8,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний 
сервісний центр МВС в Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. 
Відродження, 16, м. Золотоноша, Черкаська область. Платник робіт з оцінки: ПАТ 
«Банк Січ». Дата оцінки: 31.10.2016.

� 7. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі адмін-
будинку (літ. а-2) площею 21,43 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Регіональний сервісний центр МВС в Черкаській області. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: вул. Л. Українки, 21, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Банк 
Січ». Дата оцінки: 31.10.2016.

� 8. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі адміні-
стративної будівлі (літ. а-3) площею 9,9 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС в Черкаській області. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: вул. Степана Бандери, 12, м. Умань, Черкаська область. 
Платник робіт з оцінки: ПАТ «Банк Січ». Дата оцінки: 31.10.2016.

� 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень загальною 
площею 93,57 м2 (кімн. № 13 – 80,4 м2 та площі спільного користування – 
13,17 м2). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаське державне 
комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: просп. Хіміків, 50, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «130.
ЮА». Дата оцінки: 31.10.2016.

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

� 1. об’єкт державної власності групи а – будівля колишньої грибниці 
(літ. W) колишнього Зат «Черкаський завод «строммашина» загальною пло-
щею 412,3 м2 (вул. 14 Грудня, 8, м. Черкаси, 18018). Дата оцінки: 31.10.2016.

� 2. об’єкт державної власності групи а – нежитлові приміщення пер-
шого поверху в будівлі допоміжного корпусу № 2 (літ. м-2) колишнього Зат 
«Черкаський завод «строммашина» у складі: приміщення колишньої май-
стерні для ремонту одягу площею 3,5 м2; приміщення колишньої пральні 
площею 32,3 м2 (вул. 14 Грудня, 8, м. Черкаси, 18018). Дата оцінки: 31.10.2016.

� 3. об’єкт державної власності групи а – нежитлові приміщення в бу-
дівлі центральної прохідної (літ. ж-3) колишнього Зат «Черкаський завод 
«строммашина» у складі: приміщення колишнього стоматкабінету загаль-
ною площею 35,9 м2, 1-й поверх; приміщення колишнього музею площею 
11,2 м2, 3-й поверх; приміщення колишнього пункту прокату площею 12,0 м2, 
3-й поверх (вул. 14 Грудня, 8, м. Черкаси, 18018). Дата оцінки: 31.10.2016.

�  4. об’єкт державної власності групи а – нежитлові приміщен-
ня колишнього медпункту загальною площею 48,4 м2 першого поверху 
адміністративно-побутового комплексу (літ. б-3) колишнього Зат «Чер-
каський завод «строммашина» (вул. 14 Грудня, 8, м. Черкаси, 18018). Дата 
оцінки: 31.10.2016.

ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості дер-
жавної частки.

� 1. об’єкт державної власності групи е – державна частка розміром 
3,53 % у статутному капіталі колективного підприємства «уманське міжгос-
подарське підприємство по виробництву комбікормів» (далі – кП «умППвк») 
(код за ЄДРПОУ 00687824; 20322, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Дмитрушки, 
вул. Слави, 1а). Дата оцінки: 31.10.16.

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

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

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

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

Останній день подання заяв – 15 листопада 2016 року до 16.00.
конкурс відбудеться 21 листопада 2016 року об 11.00 в рв фдму по 

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

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

веденого 25.10.2016, переможцем конкурсу щодо визначення вартості 
земельної ділянки площею 0,2649 га, розташованої за адресою: м. Київ, 
вул. Боричів Тік, 4а (державний акт на право постійного користування зе-
мельною ділянкою від 20.02.2012 серія ЯЯ № 389720, кадастровий номер 
8000000000:85:389:0007), з метою проведення процедури організації будів-
ництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей визнано суб’єкта 
оціночної діяльності – ТОВ «Європейський центр консалтингу та оцінки». 
Вартість надання послуг з оцінки – 9 200,00 гривень. Строк надання послуг з 
оцінки – 12 календарних днів.

Продовження рубрики на стор. 8

оГолоШЕння Про нАМір ПЕрЕдАти дЕрЖАвнЕ МАЙно в орЕнду

 департамент орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а

вінницька обЛасть
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

35725833, Вінницький коледж національного університету харчових техно-
логій, 21100, м. Вінниця, вул. Привокзальна, 38, тел. (0432) 27-37-76

Нерухоме майно –нежитлові вбудовані приміщення на 1-му та 2-му по-
верхах триповерхового навчального корпусу № 1 (лабораторний (літ. К)

02070938.42.ЕВЕДЕГ006 21100, м. Вінниця, 
вул. Привокзальна, 38

142,9 912 131,00 1 рік Розміщення курсів з навчання водіїі автомобі-
лів (із погодинним режимом використання)

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

житомирська обЛасть
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму по житомирській області про намір передати в оренду об’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 незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн

максимально можли-
вий строк оренди

мета вико-
ристання

1 Державна фіскаль-
на служба України

39566728, Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні) Коростенської об’єднаної 
державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Житомирській області, 11500, Житомирська обл., м. Ко-
ростень, вул. Коротуна, 3, тел. (04142) 4-21-02

Нежитлове приміщення на пер-
шому поверсі адмінбудинку

39292197.128.ОМЕШОЖ081 Житомирська обл., смт Пулине (Червоноар-
мійськ), вул. Незалежності (К. Маркса), 12 

10,9 14 377,00 2 роки 364 дні Розміщення 
офіса

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

ЗаПоріЗька обЛасть
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

26181890, ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ», 72312, Запорізька обл., 
м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 44, тел. (06192) 6-16-85

Нежитлове приміщення № 152 першого поверху 
учбового корпусу № 1 (літ. А-3)

00493698.3.БЕШСНП6321 Запорізька обл., м. Мелітополь, 
просп. Б. Хмельницького, 44

25,5 67 114,00 2 роки 364 дні Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів 
підакцизної групи, у навчальних закладах

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

київська обЛасть
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, 

юридична адреса,  
контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження
загаль-
на пло-
ща, м2

вартість майна  
за незалежною оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Міністерство 
інфраструктури 
України

20572069, ДП «Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль» 

Приміщення вагона-модуля тип-6 № 7, встановленого на майданчику для засобів перонної механізації 20572069.220.НЛТНПД233 Київська обл., м. Бо-
риспіль, Аеропорт

12,8 292 200,00 1 рік Розміщення складського при-
міщення для зберігання ви-
тратних матеріалів літаків

2 Міністерство 
інфраструктури 
України

20572069, ДП «Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль» 

Частина твердого покриття для засобів перонної механізації – Київська обл., м. Бо-
риспіль, Аеропорт

70,0 152 320,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення стоянки спецтех-
ніки та встановлення вагончика 
модульного типу
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Продовження таблиці

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, 

юридична адреса,  
контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження
загаль-
на пло-
ща, м2

вартість майна  
за незалежною оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

3 Державна служба 
України з надзви-
чайних ситуацій

38537963, Головне управ-
ління ДСНС України у 
Київській області 

Замощений майданчик (інв. № 10310025) 38537963.1.ХФАХСК34 Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, 
м. Вишневе, вул. Ки-
ївська, 6

45,0 88 073,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення оператора теле-
комунікацій, який надає по-
слуги з рухомого (мобільного) 
зв’язку

4 Міністерство 
інфраструктури 
України

20572069, ДП «Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль» 

Приміщення № 82, № 83 на 3-му поверсі будівлі лабораторного корпусу АТБ – Київська обл., м. Бо-
риспіль, Аеропорт

80,4 1 751 500,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення чергової зміни 
інженерно-технічного складу 
авіакомпанії

5 Державне агент-
ство рибного 
господарства 
України

25592421, ДП «Укрриба» Гідротехнічні споруди ставу літній «Маточний» (інв. № 228); гідротехнічні споруди ставу нагульний № 1 
(інв. № 224); гідротехнічні споруди ставу нагульний № 1-а (інв. № 225); гідротехнічні споруди ставу 
нагульний № 1-б (інв. № 226); гідротехнічні споруди ставу нагульний № 2 (інв. № 223); гідротехнічні 
споруди ставу нагульний № 3 (інв. 222); гідротехнічні споруди ставу нагульний № 4 (інв. 221); гідротех-
нічні споруди ставу нагульний № 5 (інв. № 220); гідротехнічні споруди ставу зимувальний (інв. № 711); 
гідротехнічні споруди ставу зимувальний (інв. № 712); гідротехнічні споруди ставу зимувальний (інв. 
№ 713); гідротехнічні споруди ставу зимувальний (інв. № 705); гідротехнічні споруди ставу зимувальний 
(інв. № 706); гідротехнічні споруди ставу зимувальний (інв. № 707); гідротехнічні споруди ставу зиму-
вальний (інв. № 708); гідротехнічні споруди ставу зимувальний (інв. № 709); гідротехнічні споруди ставу 
зимувальний (інв. № 710); гідротехнічні споруди ставу нагульний № 5а (інв. № 227); гідротехнічні спо-
руди ставу нагульний № 6 (інв. № 219); гідротехнічні споруди ставу нагульний «Глибічок» (інв. № 217); 
гідротехнічні споруди ставу нагульний «Русловий» (інв. № 216); гідротехнічні споруди ставу риборозп-
лідника «Вернигорщина» (інв. № 714); гідротехнічні споруди ставу риборозплідника «Вернигорщина» 
(інв. № 714); гідротехнічні споруди ставу риборозплідника «Вернигорщина» (інв. № 714); гідротехнічні 
споруди ставу риборозплідника «Вернигорщина» (інв. № 714); гідротехнічні споруди ставу риборозп-
лідника «Вернигорщина» (інв. № 714); гідротехнічні споруди ставу риборозплідника № 1 (інв. № 230); 
гідротехнічні споруди ставу риборозплідника № 2 (інв. № 231); гідротехнічні споруди ставу риборозплід-
ника № 3 (інв. № 232); гідротехнічні споруди ставу нерестовий (інв. № 687); гідротехнічні споруди ставу 
нерестовий (інв. № 688); гідротехнічні споруди ставу нерестовий (інв. № 689); гідротехнічні споруди 
ставу нерестовий (інв. № 690); гідротехнічні споруди ставу нерестовий (інв. № 691); гідротехнічні спо-
руди ставу нерестовий (інв. № 692); гідротехнічні споруди ставу нерестовий (інв. № 693); гідротехнічні 
споруди ставу нерестовий (інв. № 694); гідротехнічні споруди ставу нерестовий (інв. № 695); гідротех-
нічні споруди ставу нерестовий (інв. № 696); гідротехнічні споруди ставу нерестовий (інв. № 697); гідро-
технічні споруди ставу нерестовий (інв. № 698); гідротехнічні споруди ставу нерестовий (інв. № 699); 
гідротехнічні споруди ставу нерестовий (інв. № 700); гідротехнічні споруди ставу нерестовий (інв. 
№ 701); гідротехнічні споруди ставу нерестовий (інв. № 702); гідротехнічні споруди ставу нерестовий 
(інв. № 703); гідротехнічні споруди ставу нерестовий (інв. № 704); гідротехнічні споруди ставу нагульний 
«Северинівка» (інв. № 218); гідротехнічні споруди ставу риборозплідника «Северинівка» (інв. № 229)

25592421.70.ААЕЖАЖ344; 25592421.70.ААЕЖАЖ345; 
25592421.70.ААЕЖАЖ346; 25592421.70.ААЕЖАЖ347; 
25592421.70.ААЕЖАЖ348; 25592421.70.ААЕЖАЖ349; 
25592421.70.ААЕЖАЖ350; 25592421.70.ААЕЖАЖ351; 
25592421.70.ААЕЖАЖ342; 25592421.70.ААЕЖАЖ342; 
25592421.70.ААЕЖАЖ342; 25592421.70.ААЕЖАЖ343; 
25592421.70.ААЕЖАЖ343; 25592421.70.ААЕЖАЖ343; 
25592421.70.ААЕЖАЖ343; 25592421.70.ААЕЖАЖ343; 
25592421.70.ААЕЖАЖ343; 25592421.70.ААЕЖАЖ352; 
25592421.70.ААЕЖАЖ353; 25592421.70.ААЕЖАЖ354; 
25592421.70.ААЕЖАЖ355; 25592421.70.ААЕЖАЖ357; 
25592421.70.ААЕЖАЖ357; 25592421.70.ААЕЖАЖ357; 
25592421.70.ААЕЖАЖ357; 25592421.70.ААЕЖАЖ357; 
25592421.70.ААЕЖАЖ359; 25592421.70.ААЕЖАЖ360; 
25592421.70.ААЕЖАЖ361; 25592421.70.ААЕЖАЖ362; 
25592421.70.ААЕЖАЖ362; 25592421.70.ААЕЖАЖ362; 
25592421.70.ААЕЖАЖ362; 25592421.70.ААЕЖАЖ362; 
25592421.70.ААЕЖАЖ362; 25592421.70.ААЕЖАЖ362; 
25592421.70.ААЕЖАЖ362; 25592421.70.ААЕЖАЖ362; 
25592421.70.ААЕЖАЖ362; 25592421.70.ААЕЖАЖ362; 
25592421.70.ААЕЖАЖ362; 25592421.70.ААЕЖАЖ362; 
25592421.70.ААЕЖАЖ362; 25592421.70.ААЕЖАЖ362; 
25592421.70.ААЕЖАЖ362; 25592421.70.ААЕЖАЖ362; 
25592421.70.ААЕЖАЖ362; 25592421.70.ААЕЖАЖ356; 

25592421.70.ААЕЖАЖ358

Київська обл., Таращан-
ський р-н, м. Тараща, 
с. Кирдани, с. Севери-
нівка, с. Степок

– 22 480,42; 46 965,23; 67 816,77; 
64 752,35; 28 054,36; 27 726,15; 
58 430,00; 54 405,67; 5 959,22; 

5 959,22; 5 959,22; 5 959,22; 3 599,20; 
3 599,20; 3 599,20; 3 599,20; 7 924,76; 

61 318,16; 69 527,21; 386 899,64; 
61 049,34; 62 426,61; 70 837,74; 

104 696,63; 196 218,84; 89 325,71; 
19 629,42; 18 570,21; 21 069,10; 
614,44; 614,44; 614,44; 614,44; 
614,44; 614,44; 614,44; 614,44; 
614,44; 614,44; 614,44; 614,44; 
614,44; 614,44; 614,44; 614,44; 

614,44; 614,44; 51 149,04; 19 837,58

2 роки  
11 місяців

Рибогосподарська діяльність

6 Державне кос-
мічне агентство 
України

14309669, ДП «Виробниче 
об’єднання «Київприлад» 

Нежитлове приміщення (інв. № 00103350) ОБРННР 289 Київська обл., м. Пе ре-
яс лав-Хмель ницький, 
просп. Червоноар-
мійців, 2

218,5 173 800,00 2 роки  
11 місяців

Виробництво електротехнічної 
та електронної продукції

7 Державне агент-
ство водних ре-
сурсів України

21630745, Київ-
ська гідрогеолого-
меліоративна експедиція 

Частина приміщення ремонтно-механічної майстерні (інв. № 10310008) 21630745.6.АААБЖВ536 Київська обл., Вишго-
родський р-н, с. Деми-
дів, вул. Морська, 6

152,3 316 500,00 2 роки  
11 місяців

Виробництво твердопалив-
них котлів

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

Львівська обЛасть
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнахо-
дження

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфра-
структури України

33073442, Державне підприємство «Міжнародний аеро-
порт «Львів» ім. Данила Галицького», 79000, м. Львів, 
аеропорт ЦА, тел. (032) 229-82-16

Частина нежитлового приміщення на першому поверсі будівлі під літерою «Б-3» – 
новий аеровокзал 

33073442.1.БИКУГЧ487 м. Львів, вул. Лю-
бінська, 168

2,0 53 100,00  
станом на 31.08.2016

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продо-
вольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

2 Міністерство освіти 
і науки України

02071001, Українська академія друкарства, 79000, м. Під 
Голоском, 19, тел. (032) 252-71-68

Вбудовані нежитлові приміщення № 25, 26, 27, 28 на першому поверсі в навчаль-
ному корпусу Львівського поліграфічного коледжу Української академії друкарства 

02071004.23.ЮШЕНИЖ046 м. Львів, пл. 
Митна, 1

71,3 1 075 000,00  
станом на 31.07.2016

1 рік Розміщення їдальні, буфету, що не здійснюють продаж 
товарів підакцизної групи, у навчальних закладах

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

микоЛаївська обЛасть
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

1 Фонд державного 
майна України

20917284, РВ ФДМУ по Миколаївській області, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 
тел. (0512) 47-56-40 

Нежитлове приміщення на 
шостому поверсі 

– вул. Чкалова, 20, м. Мико-
лаїв, 54017

 17,7 45 700,00 2 роки 364 дні Розміщення складу

2 Державна казначей-
ська служба України

37564671, Управління Державної казначейської служби України в Арбузинському ра-
йоні Миколаївської області, смт Арбузинка, вул. Центральна, 88, тел. (05132) 3-07-54

Нежитлове приміщення першого 
поверху двоповерхової будівлі 

37564671.1.АААГБГ858 вул. Центральна, 88, смт Ар-
бузинка, Миколаївська обл.

 31,1 44 616,00 2 роки 364 дні Розміщення офіса

3 Міністерство освіти 
і науки України 

20915954, ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж», вул. Нікольська, 11, 
м. Миколаїв, тел. (0512) 37-95-51

Підвальне приміщення гур-
тожитку

20915954.1.ВРДЧХФ005 вул. Нікольська, 11а, м. Ми-
колаїв

58,0 87 600,00 2 роки 364 дні Розміщення та експлуатація 
твердопаливного обладнання

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

одеська обЛасть
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфра-
структури України

01125666, ДП «Одеський морський торговельний порт», 65026, 
м. Одеса, пл. Митна, 1, тел. (048) 729-43-32

Пасажирський павільйон в Лузановке 01125666.1.АААИГА532 м. Одеса, пляж Лузанівка, 21/1 825,68 10 636 400,00 1 рік Розміщення кафе, що не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи

2 Державна фіскальна 
служба України

39292197, Державна фіскальна служба України, м. Київ, 
пл. Львівська, 8, тел. (044) 272-51-59

Асфальтоване покриття міжнародного ав-
томобільного пункту пропуску «Платонове»

39441717.14.ОЛДВСТ009 Одеська обл., Красноокнянський р-н, с. Платонове, у МАПП 
«Платонове»

25,0 25 498,00 2 роки 11 місяців Розміщення власного вагончика для надання 
митно-брокерських послуг 

3 Державна фіскальна 
служба України

39292197, Державна фіскальна служба України, м. Київ, 
пл. Львівська, 8, тел. (044) 272-51-59

Асфальтоване покриття міжнародного ав-
томобільного пункту пропуску «Табаки»

39441717.14.ОЛДВСТ010 Одеська обл., Болградський р-н, с. Виноградівка, вул. Бол-
градська, 57 7 кв. траси «Ізмаїл-Кишинів» у МАПП «Табаки»

25,0 25 498,00 2 роки 11 місяців Розміщення власного вагончика для надання 
митно-брокерських послуг 

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, рв фдму по одеській області. Заяви пода-
ються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно 
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

рівненська обЛасть
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму по рівненській області про намір передати в оренду об’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 фінансів 
України

02315624, Департамент фінансів Рівненської ОДА, 33028, м. Рівне, 
вул. Міцкевича, 14, тел. (0362) 62-32-25

Нежитлові приміщення першого 
поверху адмінбудівлі

– м. Рівне, вул. Міц-
кевича, 14

61,8 276 000,00 2 роки Розміщення кафе, що не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи

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

терноПіЛьська обЛасть
огоЛоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Державне агентство водних 

ресурсів України
01035452, Бучацьке міжрайонне управління водного господарства, 48400, вул. Галицька, 
178, м. Бучач, Бучацький р-н, Тернопільська обл., тел.: (03544) 2-64-24, 2-61-84

Приміщення 
котельні 

01035452.4.АААБДЛ857 вул. Галицька, 178, м. Бучач, Бу-
чацький р-н, Тернопільська обл.

94,1 88 610,00 без ПДВ 2 роки 11 місяців Під складські при-
міщення

2 Державне агентство водних 
ресурсів України

05379205, Тернопільське обласне управління водних ресурсів, 46003, вул. За Рудкою, 35, 
м. Тернопіль, тел. (0352) 25-96-85

Приміщення 
складу під літ. В

05379205.40.АААБВЖ718 вул. Текстильна, 30а, м. Тер-
нопіль

202,5 316 560,00 без ПДВ 2 роки 11 місяців Складування ма-
теріалів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. тернопіль, вул. танцорова, 11 (каб. 603), рв фдму по тернопільській області. Заяви пода-
ються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно 
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Чернівецька обЛасть
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна фіскаль-
на служба України

39292197, Державна фіскальна служба України, в оперативному управлінні (користуванні) Черні-
вецької митниці ДФС, (39465937), 58000, м. Чернівці, вул. Руська, 248м, тел. (0372) 55-38-97

Приміщення (1-25) адміністративного приміщен-
ня (службовий блок) (літ. А-1) МАПП «Росошани»

39292197.32.ЯШИЧЛМ088 Чернівецька обл., Кельменецький р-н, 
c. Росошани, вул. Центральна, 191

10,5 70 738,00  
станом на 31.07.2016

2 роки 11 місяців Розміщення фінансової уста-
нови (відділення банку)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. кобилиці, 2а, рв фдму по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. Заяви подаються 
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

Чернігівська обЛасть
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна фіскальна 
служба України

39482156, Державна фіскальна служба та знаходиться в оперативному управлінні (користуванні) 
Чернігівської митниці ДФС, 14017, м. Чернігів, просп. Перемоги, 6, тел.: (0462) 65-17-27, 65-17-29

Частина нежитлового приміщення комплексу МАПП 
«Грем’яч» 1-А у міжнародному пункті пропуску для 
автомобільного сполучення «Грем’яч»

– Чернігівська обл., Новгород-Сіверський 
р-н, с. Грем’яч, вул. Набережна, 61 

6,1 13 176,00 2 роки 364 дні Здійснення банківської 
діяльності

2 Міністерство інфра-
структури України

25572588, Чернігівська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку 
«Укрпошта», 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 28, тел.: (04622) 4-12-40, 65-12-91

Нежитлове приміщення будівлі складу А-1 21560045.2500.АААЖЕЛ123 м. Чернігів, вул. 1 Травня, 179 66,9 106 518,22 1 рік Здійснення виробничої 
поліграфічної діяльності

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. миру, 43 з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю до 16.00 (крім вихідних), рв 
фдму по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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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конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

Продовження. Початок рубрики на стор. 3 – 5

ПідсуМки
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 18.07.2015
1. Назва об’єкта оцінки: ЄМК Державне підприємство державний шовкорадгосп 

«Криворізький». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підпри-
ємство державний шовкорадгосп «Криворізький». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
53003, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с-ще Лісопитомник. Мета прове-
дення оцінки визначення ринкової вартості майна державного підприємства. Види 
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або 
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 01.11 Вирощування зернових культур 
(крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних ін-
вестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо 
за групами): 12 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства, тис. грн: 245 (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 інвестицій (зазначається окремо за групами): 84 844,64 грн станом на 
30 квітня 2016 року. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів 
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів 
акцій, часток, паїв): 274,2181 га. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: 274,2181 
га, у т. ч. 61,2181 га – паї. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): с-ще Лісо-
питомник. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): 
державний акт на право постійного користування земельною ділянкою на 213 га. 

Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): річна сума податку 52 793,77 
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки: 
31.07.2016. Замовник – платник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Дніпропетровській об-
ласті. Переможець – Правобережна Товарна Біржа. Вартість роботи – 7 000,00 грн, 
строк виконання (у календарних днях) – 3.

2. Назва об’єкта оцінки: ЄМК Державне підприємство «Криворізьке «Райагро-
променерго». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підпри-
ємство «Криворізьке «Райагропроменерго». Місцезнаходження об’єкта оцінки: с. 
Коломійцеве, Криворізький р-н, Дніпропетровська обл., 53003. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості майна державного підприємства. Види еконо-
мічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або ціліс-
ний майновий комплекс якого оцінюються: 33.14 Ремонт і технічне обслуговування 
електричного устаткування. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні 
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгостроко-
ві фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): основні 
засоби: Група 03 Будівлі споруди, передавальні пристрої – 5 од.; Група 04 Машини 
та обладнання – 20 од.; Група 05 Транспортні засоби – 6 од.; Група 06 Інструменти, 
прилади, інвентар – 1 од.; Група 09 Інші основні засоби – 14 од.; Група 11 Малоцінні 
необоротні матеріальні активи – 118 од. Всього – 164 од. Розмір статутного капіталу 
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: 160,6 (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 інвестицій (зазначається окремо за групами): 
Група 03 Будівлі, споруди, передавальні пристрої 1,6 тис. грн станом на 31.03.2016. 
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому 
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: 1,9 га. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): на території Новопільської сільської ради Дніпропетровська обл., Криво-
різький р-н. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): для розміщення, будівни-
цтва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): право постійного 
користування. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки: 31.07.2016. Замовник – платник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Дніпро-
петровській області. Переможець – Правобережна Товарна Біржа. Вартість роботи – 
2 800,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 3.

3. Назва об’єкта оцінки: ЄМК Державне сільськогосподарське підприємство 
«Кільчень». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне сільсько-
господарське підприємство «Кільчень». Місцезнаходження об’єкта оцінки: с. Голу-
бівка, вул. Центральна, 141а, Новомосковського р-ну Дніпропетровської обл. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна державного підприємства. 
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні ак-
тиви або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 77.39 Надання в оренду 
інших машин, устаткування та товарів н.в.і г. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за група-
ми): а) незавершені капітальні інвестиції – 129,0 тис. грн; б) основні засоби – 15 841,0 
тис. грн. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, 
тис. грн: 12 939,00. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (зазначається окремо за групами): а) незавершені капітальні інвести-
ції – 129,0; б) основних засобів – 7403,1. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: 
141,95 га, у т. ч. рілля – 80,67 га. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): 
с. Голубівка Новомосковського р-ну Дніпропетровської обл. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): вирощування сільськогосподарських культур. Правовий 
режим земельної(их) ділянки(ок): Державний акт на право постійного користуван-
ня. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): 36 999,95 грн. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки: 31.07.2016. 
Замовник – платник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Пере-
можець – Правобережна Товарна Біржа. Вартість роботи – 7 000,00 грн, строк ви-
конання (у календарних днях) – 3.

інФорМАція рЕГіонАльниХ відділЕнь ФдМу

терноПіЛьська обЛасть
інформація 

про проведення конкурсу на право оренди  
нерухомого державного майна

� Назва і місцезнаходження об’єкта: гідротехнічні споруди ставу Заложці 
№ 5 (інвентарний номер 330, реєстровий номер 25592421.79.ааежаж614) 
площею 183,06 га, смт Залізці Зборівського району тернопільської об-
ласті, водозабірна споруда (інвентарний номер 341, реєстровий номер 
25592421.79.ааежаж570), що розміщені за межами населеного пункту Збо-
рівського району Тернопільської області.

Вартість об’єкта згідно з висновком про вартість майна на 31.05.2016 стано-
вить 141 840,00 грн без ПДВ.

Орган управління: Державне агентство рибного господарства України.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Укрриба», ідентифікаційний код 

ЄДРПОУ 00994006. Юридична адреса: вул. Тургенівська, 82а, м. Київ, 04050.
Основні умови конкурсу:
1. Мета використання нерухомого майна, що належить до державної власності: 

гідротехнічних споруд ставу Заложці № 5 (інвентарний номер 330, реєстровий но-
мер 25592421.79.ААЕЖАЖ614) площею 183,06 га, смт Залізці Зборівського району 
Тернопільської області, водозабірної споруди (інвентарний номер 341, реєстровий 
номер 25592421.79.ААЕЖАЖ570), що розміщені за межами населеного пункту Збо-
рівського району Тернопільської області та перебувають на балансі Державного 
підприємства «Укрриба», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 25592421 – розведення 
прісноводної товарної риби.

2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за викорис-
тання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий 
місяць оренди – вересень 2016 року, яка без урахування Пдв становить 
1 196,07 грн при орендній ставці 10 %. У подальшому орендна плата підлягає 
коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 року орендна плата не 
підлягає коригуваннню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 роз-
ділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про державний бюджет України на 
2016 рік» № 928-VIII від 25.12.15.

3. Ефективне цільове використання орендованого майна відповідно до мети 
використання, визначеної умовами конкурсу.

4. Строк оренди – 2 роки 11 місяців з можливістю продовження строку відпо-
відно до вимог чинного законодавства на момент його закінчення і належного ви-
конання орендарем всіх обов’язків за договором оренди.

5. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати з урахуванням індексу 
інфляції (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним).

6. Обов’язкова сплата завдатку у розмірі двомісячної орендної плати. Розмір 
завдатку включає суму сплаченого гарантійного внеску (застави, сплаченої для 
участі в конкурсі) та різницю між двомісячною, встановленою за результатами 
конкурсу орендною платою і гарантійним внеском, яка підлягає сплаті протягом 
5 банківських днів з дати укладення договору.

7. Страхування орендованого майна на повну його вартість, визначену згідно з 
висновком про вартість майна, протягом місяця з дати укладення договору оренди 
на весь строк дії договору оренди.

8. Об’єкт оренди не підлягає приватизації, викупу орендарем та передачі в суб-
оренду, забороняється перехід права власності на орендоване майно до третіх осіб.

9. Зобов’язання орендаря щодо дотримання належних екологічних умов екс-
плуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати 
майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду.

10. Дотримання правил охорони праці та техніки безпеки.
11. Зобов’язання орендаря погоджувати з орендодавцем, балансоутриму-

вачем та органом, уповноваженим управляти державним майном, здійснення 
невід’ємних поліпшень орендованого майна, внесення змін до складу орендова-
ного майна, проведення його реконструкції тощо, що зумовлює підвищення його 
вартості за власний рахунок.

12. У разі потреби проводити поточний, капітальний та інші види ремонту 
об’єкта оренди за власний рахунок орендаря. Поліпшення орендованого майна, 
здійсненні орендарем за власний рахунок, які можна відокремити від орендовано-
го майна, не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю орендаря. Поліпшення 
орендованого майна, які неможливо відокремити від орендованого майна без за-
подіяння йому шкоди (невід’ємні поліпшення), у разі припинення або розірвання 
договору оренди, компенсації не підлягають і є власністю держави.

13. Зобов’язання орендаря у разі погіршення стану або втрати (повної або част-
кової) орендованого майна з вини орендаря, відновити майно або відшкодувати 
збитки Балансоутримувачу у разі неможливості його відновлення.

14. Наявність у претендента позитивного досвіду використання цього або по-
дібного майна для ведення рибного господарства з додержанням правил технічної 
експлуатації гідротехнічних споруд рибоводних господарств не менше 3 років з на-
данням документального підтвердження здійснення такої діяльності (копії звітів за 
формою № 1-А риба (річна) «Виробництво промислової аквакультури»).

15. Наявність у претендента відповідного КВЕДу щодо рибогосподарського 
виду діяльності.

16. Наявність у штаті спеціаліста з риборозведення або найманого працівника 
(для фізичних осіб – підприємців).

17. Проведення щорічних протиповеневих заходів та додержання правил тех-
нічної експлуатації гідротехнічних споруд рибоводних господарств.

18. Розроблення виробничої програми використання державного майна з до-
триманням рибопродуктивності відповідно до встановлених зон аквакультури.

19. Подання необхідної статистичної та галузевої звітності.
20. Відшкодування переможцем конкурсу замовнику витрат на проведення оцін-

ки об’єкта оренди протягом 5 робочих днів з дати укладення договору оренди.
21. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на публікацію оголошення 

про конкурс у засобах масової інформації протягом 5 робочих днів з дати укла-
дення договору оренди.

22. Відшкодування переможцем конкурсу протягом місяця з дати укладення 
договору оренди витрат, пов’язаних з виготовленням паспортів рибогосподар-
ських технологічних водойм.

23. Протягом 30 днів з дати затвердження результатів конкурсу фізична або 
юридична особа, з якою прийнято рішення укласти договір оренди, але яка відмо-
вилась від його підписання, у разі відсутності пропозицій, що відповідають умовам 
конкурсу, від інших учасників конкурсу зобов’язана компенсувати витрати зазна-
чені в пунктах 20 – 22.

24. Протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди укласти з ба-
лансоутримувачем договір про відшкодування експлуатаційних витрат балансо-
утримувача та інших витрат, пов’язаних з виконанням умов договору оренди.

25. Орендарю забезпечити доступ до об’єктів оренди орендодавцю спільно з 
балансоутримувачем для проведення систематичних обстежень державного не-
рухомого майна (об’єкта оренди) з метою встановлення його стану та цільового 
використання. На вимогу орендодавця та балансоутримувача надавати їм необ-
хідну інформацію щодо об’єкта оренди.

26. Фізичні та юридичні особи, які бажають взяти участь у конкурсі, повинні 
сплатити гарантійний внесок (заставу) у розмірі 70% двомісячної стартової орендної 
плати та подати до регіонального відділення підтвердні документи про його сплату 

разом з іншими документами, необхідними для участі в конкурсі. Застава має бути 
перерахована на рахунок № 37313019011911 у банк: ДКСУ м. Києва, МФО 820172, 
одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, призна-
чення платежу: «Гарантійний внесок (застава) за участь у конкурсі з оренди».

27. При укладенні договору оренди з переможцем конкурсу сума застави за-
раховується йому як виконання зобов’язання за договором оренди (складова за-
вдатку). Особам, які не стали переможцем конкурсу, сума застави підлягає повер-
ненню у 30-денний термін з дати затвердження результатів конкурсу на рахунки, 
вказані учасниками конкурсу.

28. Неукладення переможцем конкурсу договору оренди протягом 20 днів з 
моменту затвердження його результатів, розцінюється орендодавцем, як відмо-
ва від його укладення, і гарантійний внесок (застава) поверненню не підлягає, а 
перераховується до державного бюджету.

29. Перед поданням документів на участь у конкурсі претенденту в 
обов’язковому порядку необхідно ознайомитись з об’єктом оренди і умовами його 
експлуатації та разом з іншими документами, необхідними для участі в конкурсі, 
надати інформацію регіональному відділенню про ознайомлення з об’єктом.

Відповідно до вимог п. 4 статті 13 Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна» повідомляємо про особливості об’єкта оренди: земельні 
ділянки під об’єктами оренди перебувають в оренді до 18.10.2027, водний об’єкт 
перебуває в оренді до 2028 року.

Питання користування земельними ділянками під об’єктами оренди, водними 
об’єктами а також отримання дозволу на спеціальне водокористування перемо-
жець конкурсу вирішує самостійно після укладення договору оренди відповідно 
до вимог чинного законодавства.

Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної 
плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної 
плати за принципом аукціону буде проведено на 21-й календарний день, 
починаючи з дня, наступного за днем публікації цієї інформації у газеті «відо-
мості приватизації» об 11.00 в приміщенні рв фдму по тернопільській області 
за адресою: вул. танцорова, 11, м. тернопіль, тел. (0352) 52-36-38.

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

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

заяву про участь в конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім 
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу 
в день проведення конкурсу; проект договору оренди об’єкта, підписаний учасни-
ком конкурсу і завірений печаткою (за наявності); інформацію про засоби зв’язку 
з ним та документи, які визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про за-
твердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення до-
говору оренди майна, що належить до державної власності» та зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 01.03.2013 за № 346/22878 (зі змінами);

відомості про претендента відповідно до вимог п. 7 Порядку проведення кон-
курсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 31.08.2011 за № 906, а саме:

а) для учасників конкурсу, які є юридичними особами: документи, що посвід-
чують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії 
установчих документів; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію звіту про фі-
нансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської за-
боргованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього 
не порушено справу про банкрутство;

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

Пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) та інші документи 
подаються у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.

Документи, що подаються на конкурс, мають бути належним чином оформлені. 
Помарки і виправлення в них не допускаються.

Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – за 3 робочих дні до 
дати проведення конкурсу до 16.00.

Отримати додаткову інформацію можна у РВ ФДМУ по Тернопільській області 
(каб. 701), тел. (0352) 52-36-38 за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. 
Заяви для участі у конкурсі приймаються за цією ж адресою (каб. 603-604).

ПідсуМки
інформація 

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

плати за принципом аукціону на право укладення  
договору оренди державного нерухомого  

майна, що відбувся 31.10.2016
За результатами конкурсу на право оренди об’єкта державної власності – 

частини нежитлового приміщення службово-виробничої будівлі площею 9,6 м2 
за адресою: 44332, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. При-
кордонників, 41, що обліковується на балансі Державної фіскальної служби України, 
переможцем визнано ТОВ «ЮНБРОК».

інформація 
рв фдму по київській області про підсумки конкурсу  

на право оренди нерухомого державного майна

№ 
з/п Інформація про об’єкт оренди Балансоутри-

мувач

Суб’єкт господарювання – перемо-
жець конкурсу на право оренди дер-

жав ного майна (ідентифікаційний код)
1 Частина приміщення № 226 площею 3,7 м2 

на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» 
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт

ДП «Міжнарод-
ний аеропорт 
«Бориспіль»

ТОВ «Туристична компанія «Музенідіс 
тревел» (33448612)

інФорМАція Про орЕнду віЙськовоГо МАЙнА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація 
івано-франківської кеЧ району про проведення конкурсу з використанням 

відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом  
аукціону на право оренди нерухомого військового майна

Назва об’єкта і місце розташування органу, що проводить конкурс: Івано-
Франківська КЕЧ району, адреса: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Національної 
Гвардії 14г.

� Назва об’єкта оренди: нерухоме військове майно – нежитлове примі-
щення № 11 (архів) загальною площею 27,0 м2 першого поверху поліклі-
ніки будівлі № 1 військового містечка № 5 за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Старозамкова, 2а.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
31.08.2016 становить 243 459,00 грн без урахування ПДВ.

стартовий розмір орендної плати без урахування Пдв – 1 652,28 грн 
(базовий місяць розрахунку – вересень 2016 р.). У подальшому орендна 
плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період дії норми 
закону щодо зупинення індексації орендної плати, зокрема п. 9 Прикінцевих по-
ложень Закону України «Про державний бюджет України на 2016 рік» в редакції 
станом на 25 грудня 2015 року, зупинено на 2016 рік дія норми статті 10 Закону 
України «Про оренду державного та комунального майна» в частині індексації 
орендної плати.

Мета використання – розміщення аптечного пункту загальною площею 27,0 м2 
(8 %).

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший запропонований розмір орендної плати за використання зазна-

ченого об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах початковою орендною 
платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового 
призначення та умов договору оренди; строк оренди – до трьох років; забезпечу-
вати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, 
утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами 
пожежної безпеки; підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, 
ніж на момент передачі його в оренду; здійснювати заходи протипожежної без-
пеки; компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням не-
залежної оцінки, опублікуванням оголошення; виконання ремонту орендованого 
майна за власний рахунок орендаря; укладення з балансоутримувачем договору 
про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та надання кому-
нальних послуг; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати 
орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість за звітом про оцінку, на 
користь балансоутримувача; встановити прилади обліку комунальних послуг за 
рахунок коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними орга-
нізаціями; компенсувати орендодавцю податок за землю під об’єктом оренди та 
за прилеглу територію. У разі настання особливого періоду в Україні або окремих 
її місцевостях відповідно до Закону України «Про оборону України» договір може 
бути достроково розірваним.

Додаткові вимоги договору оренди: заборона передачі в суборенду; заборона 
приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представника 

юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; копію ви-
тягу з Єдиного державного реєстру; завірену копію звіту про фінансові резуль-
тати за останній рік; довідку про те, що стосовно нього не порушено справу про 
банкрутство;

для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу; завірену копію виписки 
або витягу з Єдиного державного реєстру; завірену копію декларації про доходи.

Пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті учасника конкурсу.
конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й календарний день після опублі-

кування цієї інформації за адресою: м. івано-франківськ, вул. національної 
гвардії, 14/г, івано-франківська квартирно-експлуатаційна частина.

Кінцевий термін подання заяв для участі в конкурсі – за три (робочих) дні до 
дати проведення конкурсу. Телефон для довідок (0342) 75-07-10.

інформація 
військової частини 3024 національної гвардії україни  

(м. Павлоград) про оголошення конкурсу на право укладення  
договору оренди нерухомого військового майна

Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: військова частина 
3024 Національної гвардії України (м. Павлоград), адреса: Дніпропетровська обл., 
м. Павлоград, вул. Заводська, 55, тел. (0563) 21-29-00.

� Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення будівлі 
площею 53,1 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Завод-
ська, 55, військова частина 3024 Національної гвардії України, військове містечко 
№ 1 (для розміщення буфету).

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою майна становить 138 602,00 
грн.

Початковий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – серпень 
2016 р., визначений згідно з чинним законодавством та погоджений РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській області, становить 462,01 грн без індексу інфляції та Пдв.

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

алкогольних та слабоалкогольних напоїв; компенсація податку за землю згідно з 
податковою декларацією з плати за землю; укладення договорів на постачання 
комунальних послуг та самостійна оплата за споживання, своєчасна сплата мі-
сячної орендної плати (до 15 числа наступного місяця); проведення косметичного 
ремонту орендованого приміщення та проведення робіт щодо його благоустрою; 
забезпечити асортимент товарів (військового та господарського побуту, продук-
тів харчування, приготування комплексних обідів) у достатній кількості для жит-
тєдіяльності частини; утримання приміщення відповідно до санітарно-гігієнічних 
норм; забезпечення технологічним, холодильним обладнанням, столовим та ку-
хонним посудом; утримувати приміщення та прилеглу територію відповідно до 
екологічних вимог; роботу буфету організовувати відповідно до розпорядку дня 
частини та дотримуватись перепускного режиму; організувати готівковий та без-
готівковий розрахунок.

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

коштів за виконану експертну оцінку майна; заборона приватизації, суборенди та 
передачі права власності на орендоване майно до третіх осіб; страхування орен-
дованого майна на суму, не меншу, ніж його балансова вартість; строк оренди 
приміщення – 2 роки 6 місяців з можливістю пролонгації на той самий термін та 
тих самих умовах, які були передбачені договором, за умови належного виконання 
сторонами своїх зобов’язань.

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

конкурс буде проведено через 30 днів після публікації цієї інформації 
у газеті «відомості приватизації» об 11.00 за адресою: дніпропетровська 
обл., м. Павлоград, вул. Заводська, 55, методичний клас.

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

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

Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті.
Заяви приймаються за адресою: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, 

вул. Заводська, 55. Додаткову інформацію з питань проведення конкурсу можна 
отримати у військовій частині 3024 Національної гвардії України (м. Павлоград) за 
тел. (05632) 21-29-00. 

оГолоШЕння Про ПровЕдЕння конкурсів нА ПрАво орЕнди МАЙнА


