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

проДаж об’єктів групи а
продаж пакетів акцій

продаж об’єктів групи е

приватиЗоваНо ШЛЯХоМ викупу
одеська область

Адміністративна будівля загальною площею 77,1 м2 за адресою: Одеська обл., 
м. Березівка, вул. Ворошилова, 5, що перебуває на балансі Головного управління 
статистики в Одеській області. Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала 
заяву на участь в аукціоні, за 330 000,00 грн, у т. ч. ПДВ – 55 000,00 грн.

київська область
інформація 

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

Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі літ. А – група приміщень № 15, № 16 
загальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна).

Адреса об’єкта: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 10.
Балансоутримувач: ВАТ «Бориспільське АТП 13264» (код за ЄДРПОУ 02140745; 

припинено).
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою дві групи вбудованих нежитлових 

приміщень (№ 15 та № 16). Приміщення № 15 складаються з чотирьох суміжних 
приміщень, приміщення № 16 – з одного. Кожна група приміщень має окремий 
вхід з бетонним ґанком. Будівля, в якій розташовані приміщення, побудована у 
60-ті роки минулого століття. За архітектурним рішенням будівля є одноповерхо-
вою, прямокутною у плані. Конструктивні елементи: фундамент і цоколь стрічко-
ві бетонні; стіни та перегородки цегляні; перекриття залізобетонне; покрівля та 
дах – шифер; підлога – плитка, цемент; вікна, двері металопластикові. Інженерні 
комунікації – електропостачання, опалення відключено. Загальний і технічний стан 
основних конструктивних елементів будівлі задовільний.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 1 285 399,00 грн, ПДВ: 257 079,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв: 1 542 478,80 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 154 247,88 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 при-
ватизації в сумі 154 247,88 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.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початко-
вої ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.

аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним 
товариством державна акціонерна компанія «національна мережа аукціон-
них центрів» (http://nmac.net.ua) 28 лютого 2017 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 – 24 лютого 2017 року 
до 18.00.

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

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

луганська область
інформація 

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

Назва об’єкта: нежитлове вбудоване підвальне приміщення з входами у під-
вал, яке складається з: приміщення 1 загальною площею 155,3 м2, приміщення 2 
загальною площею 156,5 м2.

Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Федо-
ренка, 10.

Балансоутримувач: ВАТ «Сєвєродонецький приладобудівний завод», код за 
ЄДРПОУ 05744350.

Відомості про об’єкт: нежитлове вбудоване підвальне приміщення з входами у 
підвал, яке складається з: приміщення 1 загальною площею 155,3 м2, приміщення 
2 загальною площею 156,5 м2, розташоване в чотириповерховій адміністративно-
побутовій будівлі. Висота приміщень – 2,9 м. Рік будівництва – 1963. Підлога – бе-
тон, стіни – бетонні блоки, перекриття – залізобетонні плити. Наявне електропос-
тачання. Стан об’єкта задовільний.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 180 647, 00 грн, ПДВ – 36 129,40 грн.
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 216 776,40 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта приватизації поку-

пець визначає самостійно; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього 
середовища, забезпечувати дотримування санітарних, екологічних норм та тех-
ніки безпеки під час експлуатації об’єкта; питання землекористування покупець 
вирішує самостійно відповідно до чинного законодавства після набуття права 
власності на об’єкт; подальше відчуження та передача в заставу, оренду об’єкта 
приватизації до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливе 
тільки після повної сплати за об’єкт приватизації та за умови збереження для но-
вого власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за 
згодою державного органу приватизації; надавати РВ ФДМУ по Луганській облас-
ті необхідні матеріали, відомості, документи стосовно виконання умов договору 
купівлі-продажу та не перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням дого-
вору купівлі-продажу. Сплатити ціну продажу за об’єкт приватизації протягом 30 
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу 
та після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації прийняти його 
у триденний термін за актом передачі.

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

сотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з 
посвідченням договору купівлі-продажу.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення 
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та кошти під час 

інформаційне Повідомлення
Відповідно до п. 2.1 Положення про порядок проведення конкурсів з продажу 

пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного 
майна України від 10.05.2012 № 639, розпорядженням Антимонопольного коміте-
ту України від 10.05.2012 № 282-р, рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 10.05.2012 № 674 і зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 12.06.2012 за № 940/21252, зі змінами, для забезпечення відкритості 
проведення конкурсів та з метою більшої інформованості потенційних покупців 
Фонд державного майна України інформує про те, що розпочато підготовку до 
проведення конкурсів з продажу пакетів акцій з відкритістю пропонування ціни за 
принципом аукціону таких акціонерних товариств:

центральний апарат фонду державного майна україни

Код за ЄДРПОУ Назва АТ Розмір пакета акцій, %
16464888 ПАТ «Укрпапірпром» 99,953
36376078 ПрАТ «Рітм» 51,199
30083966 ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» 99,912
00177158 ПАТ «Укрзахідвуглебуд» 99,667
13655435 ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» 99,5

За додатковою інформацією звертатись до Департаменту приватизації Управ-
ління конкурсного продажу та біржової діяльності. Телефони для довідок: (044) 
200-36-17, 200-33-53, телефон/факс 200-36-16.

Інформація про акціонерні товариства знаходиться на офіційному веб-сайті 
Фонду державного майна України www.spfu.gov.ua.

розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189506700001 
в ГУ ДКСУ у Луганській області, МФО 804013, код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач 
коштів – РВ ФДМУ по Луганській області.

Грошові кошти у розмірі 21 677,64 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319070002543 в ДКСУ, м. Київ, МФО 
820172, код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Луганській 
області.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 3 березня 2017 року 
до 17.30 включно.

аукціон в електронній формі буде проведено українською універсаль-
ною біржею 7 березня 2017 року. Час початку внесення цінових пропозицій 
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (за-
кінчення аукціону) – 12.00.

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

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

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що 
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів дер-
жавної 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 продажу можна в робочі дні за місцем розташування. 
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Луганській області за адре-
сою: 93404, м. Cєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, кімн. 313 телефон для 
довідок (06452) 4-23-68. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім 
вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Інформа-
цію щодо проведення аукціону можна отримати на Українській універсальній біржі 
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37).

Необхідна інформація розміщується на офіційному сайті РВ ФДМУ по Луган-
ській області: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/luhansk.html.

Харківська область
інформація 

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

Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення цокольного поверху № ІІ, ІV, 
22, 23, 23а, 23б в житловому будинку літ. «А-9» загальною площею 29,7 м2.

Балансоутримувач: ЗАТ «Харківське АТП-16358» (ліквідовано).
Адреса об’єкта: 61019, м. Харків, просп. Дзюби, 4.
Відомості про об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення цокольного поверху 

№ ІІ, ІV, 22, 23, 23а, 23б в житловому будинку літ. «А-9» загальною площею 29,7 м2, 
рік побудови – 1981.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 126 960,00 грн.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 105 800,00 грн, ПДВ – 21 160,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріаль-

ного посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта прива-
тизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний 
термін за актом передання.

2. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації в установленому за-
конодавством порядку.

3. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості, 
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати 
у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.

4. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації 
до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної 
сплати за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській області.

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 

придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р 
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 
23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 12 696,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р 
№ 37310053001203 в ДКСУ у Харківській області, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 
23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.

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

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

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, 
подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі 
(веб-сайт http://putb.if.ua) і на електронну адресу pfg@pfg.if.ua. Протягом двох ка-
лендарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на 
адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, м. Івано-Франківськ, 
вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та на-
лежним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також до-
кази 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 26.06.1998 за № 400/2840 
(зі змінами).

аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універ-
сальною товарною біржею 3 березня 2017 року, час внесення цінових про-
позицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропо-
зицій (закінчення аукціону) – 12.00.

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

Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його 
розташування.

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

Додаткову інформацію можна отримати за тел.: (0342) 50-56-56 (Прикарпат-
ська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) та 
(057) 700-75-60 (РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан Театральний, 
1, 6-й поверх, кімн. 20).

фонд  
державного
майна україни

Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

Фонд державного майна України інформує про завершення приватизації 
державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «авіакомпанія 
«горлиця», код за ЄДРПОУ 30369224, що зареєстроване за адресою: 02160, Україна, 
м. Київ, просп. Возз’єднання, 15, фактична адреса: 02154, Україна, м. Київ, Русанів-
ська набережна, 16, у кількості 9 423 466 штук простих іменних акцій, випущених у 
бездокументарній формі, номінальною вартістю однієї акції 1 (одна) гривня та номі-
нальною вартістю пакета акцій 9 423 466,00 грн (дев’ять мільйонів чотириста двад-
цять три тисячі чотириста шістдесят шість гривень), що становить 35,69 % статутного 
капіталу товариства (далі – об’єкт), який приватизовано шляхом продажу на аукціоні 
за методом зниження ціни, що був оголошений у газеті «Відомості приватизації» від 
26 вересня 2016 року № 77 (993) та відбувся 2 листопада 2016 року.

Початкова ціна продажу об’єкта – 9 558 961,00 грн (дев’ять мільйонів п’ятсот 
п’ятдесят вісім тисяч дев’ятсот шістдесят одна гривня).

ціна продажу об’єкта – 4 779 480,50 грн (чотири мільйони сімсот сім-
десят дев’ять тисяч чотириста вісімдесят гривень 50 копійок). Покупець – 
фізична особа.
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оприлюДнення  проекту  регуляторного  акта  та  віДстеження  регуляторного  впливу

фДму повіДомляє

Звіт 
про базове відстеження результативності регуляторного акта –  

наказу фонду державного майна україни «Про затвердження  
Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої 
приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни» 
від 9 вересня 2015 року № 1325, зареєстрованого в міністерстві  

юстиції україни 25 вересня 2015 року за № 1147/27592
вид та назва регуляторного акта.
Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку прове-

дення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни» від 9 вересня 2015 року № 1325, зареєстрова-
ний в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592 (далі – 
нормативно-правовий акт).

назва виконавця заходів з відстеження.
Фонд державного майна України.
цілі прийняття акта.
Нормативно-правовий акт було розроблено на виконання пункту 8 дору-

чення Кабінету Міністрів України від 10.07.2015 № 29091/0/1-15. Головними  
цілями прийняття нормативно-правового акта є забезпечення впровадження 

інформація 
щодо об’єкта, по якому прийнято рішення про приватизацію

Назва об’єкта  
приватизації Код за ЄДРПОУ Юридична адреса Орган, уповноважений до прийняття рішення про при-

ватизацію управляти відповідним державним майном
Належність до переліку підприємств, які мають стратегічне значення 
для економіки та безпеки держави (дата та номер постанови КМУ)

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

Вартість основних засобів 
на 30.09.2016, тис. грн Основні види діяльності об’єкта приватизації 

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

Державне підприємство 
«Центр аквакультури» 19419078 07822, Київська обл., Бородянський р-н, 

с. Мигалки, урочище Ставкове Державне агентство рибного господарства України Не належить Не займає – 7 642,8 6 218,5 Прісноводне рибництво (аквакультура)

Додаток 1 
до наказу ФДМУ 

від 30.01.2017 № 132

об’єкти груп в, г, 
що підлягають виставленню на продаж за конкурсом  

з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

Код  
за ЄДРПОУ Назва підприємства Статутний капі-

тал, тис. грн.
Частка статутного капіталу, що 
буде виставлена на продаж, %

лЮтий
ЦА ФДМУ

05471158 ПАТ «Одеська ТЕЦ» * 43525,4 99,99
00131771 ПАТ «Херсонська ТЕЦ» 29741,562 99,833
14313332 ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод» 35652,25 25

береЗень
ЦА ФДМУ

16464888 ПАТ «Укрпапірпром» 12405,05425 99,953
36376078 ПрАТ «Рітм» 5606,7 51,199
05766356 ПАТ «Сумихімпром» * 434686,9665 99,995

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
22794087 ПАТ «Спектр-Сміла» 31655 99,998

квітень
ЦА ФДМУ

30083966 ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» * 62513,2 99,912
00177158 ПАТ «Укрзахідвуглебуд» 11196,65 99,667
13655435 ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворе-

монтний завод» *
19562,8 99,5

травень
ЦА ФДМУ

00220477 ПАТ «Науково-дослідний і проектно-
конструкторський інститут атомного та 
енергетичного насособудування» *

11233,804 50

00130820 ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» * 25409,711 99,928
00018201 ПАТ «Укрнафтопродукт» 36652,947 50

Червень
ЦА ФДМУ

14309988 ПАТ «Закарпатський завод «Електроав-
томатика» 

5629 94,534

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
22607719 ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» 25888 96,129

лиПень
ЦА ФДМУ

05808758 ПАТ «Львівський завод «Автонавантажу-
вач» *

15288,65 57,389

05797977 ВАТ «Оснастка» * 73705,27 50,0055
серПень
ЦА ФДМУ

22767506 ПАТ «Хмельницькобленерго» * 33637,84 70,009
23399393 ПАТ «Миколаївобленерго» * 39660 70
00130926 ВАТ «Запоріжжяобленерго» * 44840 60,248
00130725 ВАТ «Тернопільобленерго» * 15272,04 50,999
00131954 Акціонерна компанія «Харківобленерго» * 64135,19 65,001

вересень
ЦА ФДМУ

00194122 ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий 
комбінат» *

155682,28 68,0095

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
04880239 ПАТ «Дніпрометробуд» 8379,979 95

сучасних технологій продажу об’єктів малої приватизації державної власності 
на аукціонах в електронній формі, залучення більш широкого кола потенційних 
покупців.

строк виконання заходів з відстеження.
Заходи з базового відстеження нормативно-правового акта проводилися 

з 01 січня 2016 року до 13 грудня 2016 року.
тип відстеження.
Базове.
методи одержання результатів відстеження.
Статистичні дані.
дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а 

також способи одержання даних.
Впровадження даного нормативно-правового акта забезпечило створення 

правових засад для належного функціонування у сфері продажу державними ор-
ганами приватизації об’єктів малої приватизації та надало можливість встановлен-
ня чіткого механізму продажу в електронній формі цих об’єктів на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни.

Нормативно-правовий акт є обов’язковим для виконання Фондом державного 
майна України, його регіональними відділеннями.

Код  
за ЄДРПОУ Назва підприємства Статутний капі-

тал, тис. грн.
Частка статутного капіталу, що 
буде виставлена на продаж, %

жовтень
ЦА ФДМУ

14309913 ПАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання 
«Оріон»

1441,64 50

22927045 ПАТ «Центренерго» * 480229,2404 78,29
листоПад
ЦА ФДМУ

05743160 ВАТ «Оріана» * 806000 99,999
05762269 ПАТ «Турбоатом» * 105624,13 75,22

грудень
ЦА ФДМУ

00206539 ПАТ «Одеський припортовий завод» * 798544 99,567
_____________

* Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо умов продажу.

Додаток 2 
до наказу ФДМУ 

від 30.01.2017 № 132

об’єкти груп в, г, е, 
що підлягають виставленню на продаж на аукціонах, у тому числі 
на фондових біржах та відкритих грошових регіональних аукціонах

Код  
за ЄДРПОУ Назва підприємства Статутний капі-

тал, тис. грн.
Частка статутного капіталу, 

що буде виставлена на продаж, %
CіЧень

фондова біржа
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

00486801 ПАТ «Червоний Чабан» 3347,35 24,945
02498091 ПрАТ «Херсон-Діпромісто» 275,664 17,997

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
05390842 ПАТ «Струмок» 31,7 19,82

береЗень
фондова біржа

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
35879807 ПАТ «Львівська вугільна компанія» 305610 37,578

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
00710457 ПАТ «Сільськогосподарське підприємство 

«Селекція-племресурси»
3193,551 12,91

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
01036483 ПАТ «Херсонводбуд» 12951,8 49,549
00218354 ВАТ «Генічеський машинобудівний завод» 10032,963 4,59
30704866 ПАТ «Виробництво «Технік» 3214,9 28,026
14312499 ПАТ «Машинобудівний завод «Аметист» 7957,7 49,569

аукціон
ЦА ФДМУ

31982410 ПрАТ «Тюмень-Медико-Сміла» 6729,095 38,022
32883575 ПрАТ «М’ясо-молочний комплекс «Сівер-

ський»
15261,2 25

квітень
фондова біржа

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
00236062 ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш» 114,03 30,979

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
02574248 ПрАТ «Туристичний комплекс «Черемош» 48851,4285 9,677
14314682 ПАТ «Чернівецький радіотехнічний завод» 66458,91 21,524

Код  
за ЄДРПОУ Назва підприємства Статутний капі-

тал, тис. грн.
Частка статутного капіталу, 

що буде виставлена на продаж, %
травень
аукціон
ЦА ФДМУ

30019780 ТОВ «Учбово-атестаційний центр по неруй-
нівному контролю» 

35,476 25

30058128 ПрАТ «Президент-готель» 94337,411 100
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

22098117 ТзОВ «Липчанблок» 5364,89 22,5
фондова біржа

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
05777118 ПрАТ «Перемишлянський приладобудівний 

завод «Модуль»
6028,6 24,72

Червень
фондова біржа

ЦА ФДМУ
20413052 ПАТ по газопостачанню та газифікації 

«Коростишівгаз» 
8,835 22,555

01057723 ПАТ «Гайворонський тепловозоремонтний 
завод»

9898,6 100

лиПень
фондова біржа

ЦА ФДМУ
23293513 ПАТ «Сумиобленерго» 44281,374 25
00130872 ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» 149185,8 25
00131268 ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» 81896,46875 25
00131305 ПАТ «Київенерго» 27091,07 25
00131713 ПАТ «Одесаобленерго» 152123,89 25
23269555 ПАТ «ДТЕК Західенерго» 127905,41 25
23343582 ПАТ «Донбасенерго» 236443,01 25
23359034 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 59916,17 25

серПень
аукціон
ЦА ФДМУ

25594064 ПАТ «Науково-виробничий концерн «Наука» 5920,387 46,449
вересень

фондова біржа
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

00119681 ВАТ «Автоливмаш» 5159,5 25,998
жовтень

фондова біржа
ЦА ФДМУ

22800735 ПАТ «Черкасиобленерго» 37098,333 46
листоПад

фондова біржа
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

35568570 ПАТ «Індустріальна скляна компанія» 68346,2 23
грудень

фондова біржа
ЦА ФДМУ

02308021 ПрАТ «Страхова компанія «Aстарта» 1280 26,31
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

00306650 ВАТ «Тернопільське об’єднання «Текстерно» 48709,52 25

конкурси з віДбору суб’єктів оціночної Діяльності

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

вінницька область
інформація 

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

об’єкта державної власності разом із земельною ділянкою
� Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи а – будівля 

лазні загальною площею 221,1 м2 (разом із земельною ділянкою), що пе-
ребуває на балансі Бершадської міської ради. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: 24400, Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Покровська, 211к. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта приватизації шляхом 
продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації держав-
ного майна (0432) 67-27-46. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. 
Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт 
з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по 
Вінницькій області. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фі-
нансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 будівля. Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2015 за не-
залежною оцінкою: 16 тис. грн. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі 
оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових 
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 
0,0585 га. Цільове призначення земельної ділянки: 11.02 Для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Наявність об’єктів, відо-
мості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна): 31.01.2017.

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

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі серти-
фікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про 
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими 
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за 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 14.02.2017 (м. Вінниця, 
вул. Гоголя, 10).

На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта 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 20.02.2017 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’єктів

� 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи а – нежитло-
ві приміщення загальною площею 57,0 м2, у т. ч (приміщення № 18 майстерні 
площею 29,4 м2, приміщення № 19 гаража площею 27,6 м2) у прибудові літ. «Б4», 
що перебувають на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23400, Вінницька обл., смт Муровані Курилівці, 
вул. Соборна, буд. 135 «Б4». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замов-
ника конкурсу: відділ приватизації державного майна (0432) 67-27-46. Телефакс 
замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: 
vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. 
Платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Кількість об’єктів нео-
боротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: 2 при-
міщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвес-
тицій станом на 01.10.2016: залишкова – 0,00 грн. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.01.2017.

� 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи а – облад-
нання їдальні (22 од.: електроплита, холодильник, котел харчовий, холодильна 
камера, компресор, прилавок-холодильник, агрегат герметичний, електропіч, 
електрокотел, посудомийна машина, м’ясорубка, шафа ШК-04, холодильник, 
картоплечистка, котел харчовий, електрокотел, електрокип’ятильник, хліборіз-
ка, машина для різки овочів, електроплита, магазин-ліфт, тістомішалка) та об-
ладнання медпункту (2 од.: апарат УВЧ, зубний набір), що перебуває на балансі 
ТОВ «Барська швейна фабрика». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька 
обл., м. Бар, вул. Бони Сфорци, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринко-
вої вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон 
замовника конкурсу: відділ приватизації державного майна (0432) 67-27-46. 
Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника 
конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінниць-
кій області. Платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти не-
завершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з 
обліком: 24 шт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансо-
вих інвестицій станом на 31.12.2014: залишкова – 0,00 грн. Наявність об’єктів, 

відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.01.2017.

� 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи а – обладнання 
їдальні (6 од.): холодильник «Каспій», інв. № 59 – 1 од., електроплита ПЕСМ – 4, інв. 
№ 60 – 1 од., м’ясорубка М-70, інв. № 61 – 1 од., електроплита ПЕС – 4, інв. № 66 – 
1 од., холодильна шафа інв. № 42 – 1 од., холодильник «Кристал», інв. № 218 – 
1 од., яке під час приватизації не увійшло до статутного капіталу КСП «Поділля» та 
перебуває на зберіганні ФГ «Людмила-Вінко». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
23744, Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Бубнівка, вул. Першотравнева, 1. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації 
шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації 
державного майна (0432) 67-27-46. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-
65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт 
з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по 
Вінницькій області. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фі-
нансові інвестиції) згідно з обліком: 6 од. Балансова залишкова вартість немате-
ріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.11.2015: 2 791,88 грн. Наяв-
ність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.

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

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сер-
тифікатів 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 на-
прямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відпові-
дають об’єкту оцінки.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складан-
ня, 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 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 безпосеред-
ньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 14.02.2017 (м. Вінниця, 
вул. Гоголя, 10).

На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта 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 20.02.2017 об 11.00 у рв фдму по вінницькій 
області за адресою: 21018, м. вінниця, вул. гоголя, 10. телефон для до-
відок 53-03-50.

Данні були одержані шляхом ведення статистичного обліку Фондом держав-
ного майна України, його регіональними відділеннями.

кількісні та якісні значення показників результативності акта.
Результативність відстеження нормативно-правового акта визначається кіль-

кістю проведених аукціонів.
Нормативно-правовий акт набрав чинності 30.10.2015 після його офіційного 

опублікування у бюлетені «Офіційний вісник України» № 84.
За результатом базового відстеження результативності дії нормативно-

правового акта у період з 01.01.2016 до 13.12.2016 Фондом державного майна 
України та його регіональними відділеннями було проведено 631 аукціон з продажу 
в електронній формі об’єктів малої приватизації державної власності, у тому числі 
96 аукціонів за методом зниження ціни.

оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей.

Прийнятим нормативно-правовим актом вдосконалено процедуру продажу 
об’єктів малої приватизації державної власності, забезпечено впровадження су-
часних технологій продажу в електронній формі таких об’єктів на аукціонах, у тому 
числі за методом зниження ціни.

На підставі отриманих показників можна зробити висновок про досягнення 
визначених цілей.

Продовження додатка 1 Продовження додатка 2
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управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-32

проДаж об’єктів групи ж

інформація 
рв фдму по вінницькій області про оголошення конкурсу  

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

� 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення 
вестибуля № 4 площею 3,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального 
корпусу № 2 (літ. а). Балансоутримувач: Вінницький національний технічний уні-
верситет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке 
шосе, 95. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою 
продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ 
оренди державного майна (0432) 67-52-17. 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 – ФОП 
Пальчевський О. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінан-
сові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 20.01.2017: 
відновна – 1 070,63 грн; залишкова – 248,64 грн. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.01.2017.

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення: на цокольно-
му поверсі (№ 12 – 31,5 м2; № 13 – 14 м2); на 2-му поверсі (№ 1 – 11,8 м2); 
на 4-му поверсі (№ 8 – 63,95 м2) будівлі інституту. Балансоутримувач: Філія 
«Вінницький проектний інститут» державного підприємства Міністерства оборо-
ни України «Центральний проектний інститут». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 68. Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. 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 – ТОВ «МЕДХАУЗ СВІС ГМБХ». Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 4 приміщення. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ста-
ном на 24.01.2017: відновна – 69 202,53 грн; залишкова – 25 799,30 грн. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 23 площею 
16,9 м2 у прим. № 13 на 5-му поверсі 9-поверхової будівлі адміністративно-
го корпусу (літ. а). Балансоутримувач: Вінницька об’єднана державна податко-
ва інспекція Головного управління ДФС у Вінницькій області. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: 21027, м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка (колишня 30-річчя 
Перемоги), 21. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартос-
ті об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. 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 – ФОП Шляхтюк Л. М. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні 
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2015: 
відновна – 20 961,83 грн; залишкова – 11 645,87 грн. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.01.2017.

� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 11 площею 
26,7 м2 на 1-му поверсі 3-поверхового навчального корпусу (літ. а). Балан-
соутримувач: Вінницький транспортний коледж. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
21001, м. Вінниця, вул. Некрасова, 28. Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. 
Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника кон-
курсу: vin_05@spfu.gov.ua Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. 
Платник робіт з оцінки – ТОВ «Учбово-наукове підприємство «ПРОФ-АВТО». Кіль-
кість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з 
обліком, шт.: 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій станом на 01.01.2016: відновна – 6 364,71 грн; залишкова – 
0 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.

� 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 14 (33,9 м2), 
№ 16 (1,1 м2) загальною площею 35,0 м2 в одноповерховому будинку управ-
ління статистики (літ. а). Балансоутримувач: Головного управління статистики 
у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23000, Вінницька обл., 
Барський р-н, м. Бар, вул. Соборна, 32. Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. 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 – ФОП Бондар Л. В. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвес-
тицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 приміщення. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ста-
ном на 01.07.2014: відновна – 5 144,00 грн; залишкова – 468,00 грн. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.

� 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 3 пло-
щею 53,8 м2 на 1-му поверсі будинку побуту (літ. а), що не увійшло під час 
приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Деребчинський цукровий 
завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23532, Вінницька обл., Шаргородський 
р-н, с. Деребчин, вул. Леніна, 9. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. 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 – ФОП Матейчук В. Б. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні 
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.03.2003: 
відновна – 23 491,00 грн; залишкова – 17 049,00 грн. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.01.2017.

� 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення 
№ 3 площею 7,6 м2 на 1-му поверсі гуртожитку (літ. а). Балансоутримувач: 
Він ницький коледж будівництва і архітектури Київського національного універси-
тету будівництва і архітектури. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Він-
ниця, вул. Г. Успенського, 71. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. 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 – ФОП Гнатюк Л. Ф. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні 
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавер-
шених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 
13.07.2016: відновна – 3 190,00 грн; залишкова – 468,00 грн. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.01.2017.

� 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення 
вестибуля № 11 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі ауди-
торського корпусу № 3 (літ. г). Балансоутримувач: Вінницький державний пе-
дагогічний університет імені М. Коцюбинського. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-
52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовни-
ка конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій 
області. Платник робіт з оцінки – ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 
1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій станом на 10.12.2013: відновна – 1 615,08 грн; залишкова – 
106,24 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.

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

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 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.

Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450 «Щодо по-
казників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у ІІ – ІІІ 
кварталах 2016 року», повідомляємо, що максимальна ціна надання послуг з оцінки 
об’єкта нерухомого майна, зокрема, декількох об’єктів нерухомого майна, що є 
одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, 
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2,08 тис. 
грн; окремо розташованої будівлі – 2,7 тис. грн.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати 
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового 
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до 
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до дати проведення 
конкурсу (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).

На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта 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 через 14 днів після опублікування цієї інформа-
ції в газеті «відомості приватизації» о 10.00 у рв фдму по вінницькій об-
ласті за адресою: 21018, м. вінниця, вул. гоголя, 10. телефон для довідок 
53-03-50.

дніПроПетровська область
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 83,9 м2. 

Балансоутримувач: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 
Адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській області Платник – ФОП Кирнос М. В.

� 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 28,86 м2. 
Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січе-
славська Набережна (Набережна В. І. Леніна), 29. Мета оцінки – визначення рин-
кової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ 
по Дніпропетровській області. Платник – ПП «Земельний Ресурс».

� 3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 139,5 м2. 
Балансоутримувач: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 
Адреса: м. Кривий Ріг, 7-й мкр-н Зарічний, 24. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Сидоренко О. І.

� 4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 7,31 м2 
та частина зовнішньої поверхні стін площею 7,48 м2. Балансоутримувач: ДП 
«Дніпровський проектний інститут». Адреса: м. Дніпро, вул. Театральна, 6. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Те-
лесистеми України».

� 5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 70,3 м2. 
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. 
Адреса: м. Дніпро, вул. Бердянська, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській області. Платник – ФОП Левченко В. С.

� 6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 87,8 м2. 
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: 
м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпро-
петровській області. Платник – ФОП Бондаренко В. Ю.

� 7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення гаража площею 
50,0 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Адре-
са: м. Дніпро, вул. Адміральська, 30. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпро-
петровській області. Платник – ФОП Черкашин Р. Г.

� 8. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 66,1 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: м. Першо-
травенськ, вул. Кобзаря (Карла Маркса), 15. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Укртелеком».

�  9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення цеху площею 
40,0 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Адре-
са: м. Дніпро, вул. Адміральська, 30. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпро-
петровській області. Платник – ТОВ «Селмур».

� 10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 25,56 м2 
та нежитлові вбудовані приміщення площею 520,92 м2. Балансоутримувач: 
ДВНЗ «Придніпровський енергобудівний технікум». Адреса: м. Дніпро, вул. Космо-
навта Волкова, 6б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. 
Платник – ФОП Каленик Ф. І.

� 11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 36,97 м2. 
Балансоутримувач: Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут 
«Дніпродіпроводгосп». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса (Д. Явор-
ницького), 39а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. 
Платник – Дніпропетровська гарнізонна організація Товариства військових мис-
ливців та рибалок Збройних Сил України.

� 12. Назва об’єкта: частина технічного поверху площею 2,4 м2 та час-
тина даху площею 12,47 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпровський проектний 
інститут». Адреса: м. Дніпро, вул. Театральна, 6. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Сага Комюнікейшнз Юкрейн».

�  13. Назва об’єкта: частина доріжки площею 84,5 м2. Балансоутри-
мувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту 
ім. ак. В. Лаза ряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Ковальчук М. А.

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 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.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має 
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних 
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях).

Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників кон-
курсу, в яких термін виконання робіт – до 5 календарних днів.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом до-
кументів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення, архівної 
та адміністративно господарської роботи за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, 
вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 15 лютого 2017 р.

конкурс відбудеться 21.02.2017 о 10.00 у регіональному відділенні, 
телефон для довідок (056) 744-11-51.

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: об’єкт державної власності групи а – нежитлова будівля 

їдальні загальною площею 371,5 м2, що під час приватизації не увійшла до ста-
тутного капіталу ТОВ «Корал» Довбиський фарфоровий завод». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Житомирська обл., Баранівський р-н, смт Довбиш, вул. Поліська, 1. 
Балансоутримувач: ТОВ «Корал» Довбиський фарфоровий завод». Мета прове-
дення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу об’єкта 
приватизації на аукціоні. Кількість об’єктів: 1 об’єкт нерухомого майна. Балансо-
ва залишкова вартість основних засобів: 6 031,80 грн станом на 01.12.2015. Дата 
оцінки: 31.01.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник 
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповід-
но до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердже-
ного наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 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 складан-
ня, 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 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 в запечатаному конверті до сектору управ-
ління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ по Житомирській області за 
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 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. с. ріхтера, 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
�  1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення загальною площею 

135,1 м2, а саме: поз. 50 – 46,9 м2, поз. 55 – 8,3 м2, поз. 63 – 18,9 м2, поз. 
65 – 37,2 м2, поз. 66 – 23,8 м2 на першому поверсі будівлі літ. а. Місцезна-
ходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 6а. Най-
менування балансоутримувача: ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 
(тел. (095) 539-95-58). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.  
Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт 
з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Уні-
верситетська стоматологічна поліклініка». Правовий режим земельної ділянки: 
право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 
369,60 грн/м2 станом на 08.02.2016. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.01.2017 (орієнтовна).

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина коридору (поз. 35 за планом) площею 
50,0 м2 другого поверху навчально-лабораторного корпусу літ. «аа′». Міс-
цезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 
14. Найменування балансоутримувача: ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» (тел. (095) 539-95-58). Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника кон-
курсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. 
Платник робіт з оцінки: ПП «Фючер». Правовий режим земельної ділянки: пра-
во постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:  
369,60 грн/м2 станом на 08.02.2016. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.01.2017 (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 чинно-
го сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження 
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матері-
альній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей 
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових 
прав на них».

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

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і 
складається з:

підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, каль-
куляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання 
робіт (у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких строк ви-
конання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів. Відповідно до 
листа ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450 максимальна ціна надання послуг з 
оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, 
визначена за результатами аналізу цін, що склалися у ІІ – ІІІ кварталі 2016 року 
в Україні, становить: об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів неру-
хомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, 
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних 
пристроїв), – 2 080,00 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).

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

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

ЗаПоріЗька область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
� Назва об’єкта оцінки: побутові приміщення (літ. б-3), інв. № 070101, 

загальною площею 933,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, 
Південне шосе, 62. Балансоутримувач об’єкта оцінки: знаходиться на зберіганні 
ТОВ «Партнер 2000». Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Контактні те-
лефони: відділ реформування власності (061) 226-07-75 (76), відділ оцінки (061) 
226-07- 50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник 
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна): 31.01.2017.

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

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

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

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

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

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

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя, 
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16.

Телефони для довідок: (061) 226-07-50, 226-07-66, 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпе-

чення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 
№ 10) до 15.00 14.02.2017 (включно).

конкурс відбудеться 20.02.2017 о 10.00 у рв фдму по Запорізькій об-
ласті за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

івано-франківська область
інформація 

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

які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
Об’єкт приватизації.
� електростанція дизельна на шасі автомобіля Зіл-157, що не вклю-

чена до статутного капіталу ват «укртелеком», за адресою: 76014, м. Івано-
Франківськ, вул. Ребета, 2. Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аук-
ціоні. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком – авто-
мобіль ЗІЛ-157, реєстраційний номер АТ7832АХ, електростанція дизельна, введена 
в експлуатацію у 1996 році. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/
ні): ні. Дата оцінки: 31.01.2017.

Об’єкти оренди.
� 1. Частина приміщення складу готової продукції (літ. р згідно з техпас-

портом) загальною площею 437,6 м2, що обліковується на балансі Державно-
го підприємства Івано-Франківський котельно-зварювальний завод, за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 11. Запланована дата оцінки: 31.01.2017. 
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Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди 
для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській 
області. Платник оцінки – ТОВ «Компанія іТех».

� 2. Частина асфальтобетонної площадки загальною площею 100,0 м2, 
що обліковується на балансі Івано-Франківського обласного державного цен-
тру експертизи сортів рослин, за адресою: Івано-Франківська обл., Тлумацький 
р-н, м. Тлумач, вул. Б. Хмельницького, 58. Запланована дата оцінки: 31.01.2017. 
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по 
Івано-Франківській області. Платник оцінки – Приватне акціонерне товариство 
«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’єкта нерухомого майна, зокрема де-
кількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові при-
міщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встанов-
лення передавальних пристроїв), – 2,08 тис. грн.

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

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комі-
сії:

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.

київська область
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди

№ 
з/п Назва об’єктів Да

та
 

оц
ін

ки
Ви

д 
 

ва
рт

ос
ті

Платник Замовник

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Приміщення № 10 та № 11 площею 30,3 м2 на 1-му поверсі 

бізнес-центру вантажного термінала (інв. № 47565) за адре-
сою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль» 31

.0
1.

17

Ри
нк

ов
а ТОВ «ДХЛ Логіс-

тика (Україна)»
РВ ФДМУ 
по Київській 
області

2 Асфальтоване покриття площею 20,0 м2 спостережної станції 
астрономічної обсерваторії за адресою: Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, с. Лісники, що перебуває на балансі 
Національного університету ім. Т. Г. Шевченка 31

.0
1.

17

Ри
нк

ов
а ПрАТ «МТС 

Україна»
РВ ФДМУ 
по Київській 
області

3 Приміщення вагона-модуля тип-6 № 7 площею 16,44 м2, 
встановленого на майданчику для засобів перонної механіза-
ції (інв. № 47518), за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, 
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на 
балансі ДП МА «Бориспіль»

28
.0

2.
17

Ри
нк

ов
а

ТОВ «УкрЕйр» РВ ФДМУ 
по Київській 
області

4 4 (чотири) місця на антенно-щогловій споруді за адресою: 
Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. О. Богда-
нова, 2, що перебуває на балансі Казенного підприємства 
«Укрспецзв’язок» 31

.0
1.

17

Ри
нк

ов
а ПрАТ «МТС 

Україна»
РВ ФДМУ 
по Київській 
області

5 Приміщення № 91 площею 24,9 м2 на 1-му поверсі бізнес-
центру вантажного термінала за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль» 28

.0
2.

17

Ри
нк

ов
а ТОВ «Делькар» РВ ФДМУ 

по Київській 
області

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
6 Частина нежитлового приміщення службової будівлі площею 

2,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль-1, аеропорт 
та перебуває на балансі РСП «Київцентраеро» Украероруху 

31
.0

1.
17

Ри
нк

ов
а Київська регіо-

нальна дирекція 
ПАТ «Райффай-
зен Банк Аваль»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

7 Приміщення № 11 площею 260,8 м2 у будівлі «Цех меблевий 
(№ 1)» (інв. № 30) за адресою: Київська обл., смт Коцюбин-
ське, вул. Пономарьова, 17, що перебуває на балансі ДП «Ки-
ївський деревообробний завод Міністерства оборони України» 31

.0
1.

17

Ри
нк

ов
а ТОВ «МАКСИ-

МЕР»
РВ ФДМУ 
по Київській 
області

8 Частина приміщення площею 170,2 м2 нежитлової будівлі 
(інв. № 10310001) за адресою: Київська обл., смт Володарка, 
вул. Миру, 1, що перебуває на балансі Управління Держав-
ної казначейської служби України у Володарському районі 
Київської області 

31
.0

1.
17

Ри
нк

ов
а

Релігійна 
громада (міс-
цева церква) 
Євангельських 
християн «Нове 
покоління» м. 
Біла Церква 
Київської області 

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

9 Теплиця (інв. № 0031) загальною площею 267,0 м2 та теплиця 
(інв. № 0054) загальною площею 384,0 м2 на території пансіо-
нату «Сокіл» за адресою: м. Київ, Голосіївський р-н, Столичне 
шосе, 28-й км, що перебуває на балансі ДП «Антонов» 31

.0
1.

17

Ри
нк

ов
а ФОП Крупчак 

Володимир 
Ярославович

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

10 Частина службового приміщення площею 8,3 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 63, що пе-
ребуває на балансі Бориспільського управління Державної 
казначейської служби України Київської області 31

.0
1.

17

Ри
нк

ов
а КПТМ «Борис-

пільтепломе-
режа»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

11 Приміщення № 168 площею 12,5 м2 на 3-му поверсі паса-
жирського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бо-
риспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що пере-
буває на балансі ДП МА «Бориспіль» 31

.0
1.

17

Сп
ец

іал
ьн

а ТОВ «Аерохенд-
лінг»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

12 Приміщення № 30 площею 23,2 м2 на 1-му поверсі будівлі 
лабораторного корпусу АТБ за адресою: Київська обл., м. Бо-
риспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що пере-
буває на балансі ДП МА «Бориспіль» 31

.0
1.

17

Ри
нк

ов
а ТОВ «Аерохенд-

лінг»
РВ ФДМУ 
по Київській 
області

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

підтвердних документів; конкурсних пропозицій 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; документів щодо 
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання зві-
ту 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 претен-
дентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту 
про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організа-
ціях оцінювачів тощо).

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному 
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на 
який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу кадро-
вої роботи та організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Київській 

області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення кон-
курсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613.

конкурс відбудеться 23.02.2017 об 11.00 за адресою: м. київ, вул. си-
мона Петлюри, 15, рв фдму по київській області, телефон для довідок 
200-25-36.

луганська область
інформація 

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

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

ня площею 4,4 м2 на першому поверсі чотириповерхової адміністративної 
будівлі (інв. № 10310001). Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєве-
родонецьк, вул. Енергетиків, 72. Балансоутримувач: Державна фіскальна служ-
ба України та в оперативному управлінні (користуванні) Державної податкової 
інспекції у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС у Луганській області. 
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення дого-
вору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017. 
Платник: ФОП Шокун В. О.

� 2. Назва об’єкта оцінки: виробнича база (інв. № 93) у складі: двопо-
верхова будівля виробничої бази (літ. а-1-2, а, а1-а8) площею 1 195,8 м2; 
сарай (літ. б) площею 38,7 м2; огорожа (№ 1-4); замощення (№ 1). Місцез-
находження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Федоренка, 26а. 
Балансоутримувач: ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль». Мета оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017. Платник: ТОВ 
«ВЕГА-СЕРВІС 2015».

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, затвердженого 
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого Міністерством юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190.

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

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

конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї 
інформації о 10.00 в рв фдму по луганській області за адресою: 93404, лу-
ганська 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.

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: нежитлове вбудоване приміщення площею 16,4 м2 на 
першому поверсі п’ятиповерхової адміністративної будівлі (інв. № 1031100732). 
Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Сосюри, 347. Ба-
лансоутримувач: Державна фіскальна служба України та в оперативному управ-
лінні (користуванні) Державної податкової інспекції у м. Лисичанську Головного 
управління ДФС у Луганській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна): 31.01.2017. Платник: ФОП Бабенко Т. В.

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, затвердженого 
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого Міністерством юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190.

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

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

конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї 
інформації о 10.00 в рв фдму по луганській області за адресою: 93404, лу-
ганська обл., м. сєверодонецьк, бульв. дружби народів, 32а.

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

львівська область
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
� Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина нежитлово-

го приміщення загальною площею 4,0 м2 (2 частини по 2,0 м2) на першому 
поверсі будівлі під літ. «б-3» – новий аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеро-
порт «Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення 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: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної 
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуван-
ням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної 
ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.01.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Спектр».

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до 
нього (лист ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450) рекомендована максимальна 
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІІ – ІІІ кварталах 2016 року та 
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 080,00 
грн для нежитлових приміщень та їх частин.

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

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

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

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

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

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

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

миколаївська область
інформація 

рв фдму по миколаївській області про оголошення конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки 

державного майна – об’єкта приватизації групи а
� Найменування об’єкта: єдиний майновий комплекс державного мало-

го підприємства «інженерно-технологічний центр «миколаївбуд» (код за 
ЄдрПоу 13850438) української державної будівельної корпорації «укрбуд» 
за адресою: 54001, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 1а. До складу об’єкта оцінки 
входять такі активи: комп’ютери, принтери, роутер, два телефони, три калькуля-
тори, офісні меблі та канцелярське приладдя. Підприємство на своєму балансі 
нерухомого майна не має. Мета проведення оцінки – визначення початкової ціни 
об’єкта приватизації з метою продажу на аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна) – 31.01.2017.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційно-
документального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській об-
ласті конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:

підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, каль-
куляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт 
(у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів 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 та підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (додаток 2 
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 підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за вста-

новленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів про наявність в 
оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково 
залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, 
виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяль-
ності; письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на 
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається пре-
тендентом (у разі необхідності); інформація про претендента за встановленою 
формою (додаток 4 до Положення).

Інформація про претендента складається відповідно до додатка 4 до Положен-
ня та містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт 
з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підпри-
ємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в 
Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у тру-
дових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з 
оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство 
у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).

конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування 
цієї інформації за адресою: м. миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, 
конференц-зал регіонального відділення.

Конкурсна документація подається до сектору організаційно-документального 
та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири 
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 
м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон робочої групи (0512) 
47-04-11.

інформація 
рв фдму по миколаївській області про оголошення конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення  
незалежної оцінки державного майна – об’єкта  

приватизації групи а разом із земельною ділянкою
� Найменування об’єкта: комплекс у складі: адмінбудівля (а1) загаль-

ною площею 208,0 м2, гараж (в1), гараж (г1) разом із земельною ділянкою 
площею 789,0 м2, що перебуває на балансі Головного управління державної 
казначейської служби України у Миколаївській області, за адресою: 56401, Ми-
колаївська обл., Доманівський р-н, смт Доманівка, вул. Центральна, (Леніна), 33. 
Земельна ділянка під об’єктом приватизації площею 789,0 м2. Цільове призна-
чення – для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування. Кадастровий номер 4822755100:01:014:0004. Мета 
проведення оцінки – визначення початкової ціни об’єкта приватизації з метою 
продажу на аукціоні разом із земельною ділянкою. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна) – 28.02.2017.

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

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційно-
документального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській об-
ласті конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:

підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, каль-
куляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт 
(у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів 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 та підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (додаток 2 
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 підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за вста-

новленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів про наявність в 
оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково 
залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, 
виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; 
копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних 
ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної 
грошової оцінки земельних ділянок; письмова згода керівника суб’єкта оціночної 
діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною та-
ємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про пре-
тендента за встановленою формою (додаток 4 до Положення).

Інформація про претендента складається відповідно до додатка 4 до Положен-
ня та містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт 
з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підпри-
ємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в 
Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у тру-
дових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з 
оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство 
у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).

конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування 
цієї інформації за адресою: м. миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, 
конференц-зал регіонального відділення.

Конкурсна документація подається до сектору організаційно-документального 
та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири 
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 
м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон робочої групи (0512) 
47-04-11.

інформація 
рв фдму по миколаївській області про оголошення конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення  
незалежної оцінки об’єктів оренди

� 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки

Пл
ощ

а,
 м

2  

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач

Да
та

 о
ці

нк
и

1 Нежитлове приміщення цокольного 
поверху триповерхової адміністратив-
ної будівлі 20

,0
 м. Миколаїв, 

вул. Фалєєвська, 25
ДП «Південний науково-дос лід ний 
і проектно-конст рук тор ський інсти-
тут по розвитку флоту рибного гос-
подарства «Південдіпрорибфлот» 31

.0
1.

17

2 Частина приміщення другого по-
верху двоповерхової будівлі льотно-
випробувальної станції 20

,2
8 м. Миколаїв, 

вул. Знаменська, 4
ДП «НАРП»

31
.0

1.
17

3 Частина нежитлового приміщення пер-
шого поверху адміністративної будівлі

1,
0

м. Миколаїв, 
вул. Заводська, 23

Миколаївська філія ДП «Адміні-
страція морських портів України» 
адміністрація Миколаївського 
морського порту) 31

.0
1.

17

4 Частина нежитлового приміщення 
гаража на 50 автомашин 1,

0

м. Миколаїв, 
вул. Заводська, 
23/9

ДП «Миколаївський морський 
торговельний порт»

31
.0

1.
17

5 Частина вестибуля № 102 першого по-
верху шестиповерхової залізобетонної 
будівлі центрального диспетчерського 
пункту (корпус – А)

8,
1 

Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Проммайданчик, 3

ДП НАЕК «Енергоатом», обліко-
вується у ВП «Южно-Українська 
АЕС»

31
.0

1.
17

6 Частина приміщень першого та цо-
кольного поверхів (кафе) в будівлі 
палацу культури «Енергетик»; площі 
загального користування 30

2,
1;

 2
3,

5 Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
просп. Незалеж-
ності, 10 

ДП НАЕК «Енергоатом», обліко-
вується у ВП «Южно-Українська 
АЕС»

31
.0

1.
17

7 Частина об’єктів бази УМР а саме: 
нежитлові приміщення № 9-10 вироб-
ничого корпусу; частина бетонного 
замощення № 1 з частиною залізо-
бетонного огородження №16 та з 
воротами № 19; місця загального 
користування – частина бетонного 
замощення № VІІ 17

4,
6;

 1
 5

09
,3

; 3
6,

0 
по

г. 
м;

 7
,0

 п
ог

. м
; 5

18
,0

 Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Гідрокомплекс, 22 

ДП НАЕК «Енергоатом», обліко-
вується у ВП «Южно-Українська 
АЕС»

31
.0

1.
17

8 Нежитлові приміщення першого поверху 
спортивного корпусу з 3 залами: № 108, 
№ 109; площі загального користування  1

6,
7;

 
5,

3

Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
вул. Спортивна, 2

ДП НАЕК «Енергоатом», обліко-
вується у ВП «Южно-Українська 
АЕС» 31

.0
1.

17



5

6 лютого 2017 року№ 9 (1029)

Продовження таблиці

Продовження таблиці� 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки

Пл
ощ

а,
 м

2  

Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач

Да
та

 о
ці

нк
и

1 Нежитлові приміщення другого 
поверху двоповерхової будівлі 75

,9

Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, просп. 
Незалежності, буд. 21

МД УДППЗ «Укрпошта»

31
.0

1.
17

2 Нежитлове приміщення першого 
поверху технічної будівлі 16

,4
Миколаївська обл., 
м. Вознесенськ, вул. Тим-
ірязєва, 175 

МФ Концерну радіомовлення, 
радіозв’язку та телебачення

31
.0

1.
17

3 Нежитлові приміщення першого 
поверху адмінбудівлі

82
,6

Миколаївська обл., смт 
Врадіївка, вул. Героїв 
Врадіївщини, 139

Управління Державної каз-
начейської служби України у 
Врадіївському районі Микола-
ївської області 31

.0
1.

17

4 Нежитлове приміщення другого 
поверху двоповерхової адмінбу-
дівлі територіального сервісного 
центру № 4843 

68
,8

Миколаївська обл., 
м. Нова Одеса, вул. Сес-
лавінського, 12

Регіональний сервісний центр 
МВС України в Миколаївській 
області 

31
.0

1.
17

5 Нежитлові приміщення адміні-
стративної будівлі (перший по-
верх, підвал) 21

5,
3 

(1
10

,8
; 

10
4,

5)

м. Миколаїв, вул. Артиле-
рійська, 6

ДП «Укрконверсбуд»

31
.0

1.
17

6 Частина нежитлового приміщен-
ня в будівлі прохідної

1,
0

м. Миколаїв, вул. Завод-
ська, 23/11

Миколаївська філія ДП «Адмі-
ністрація морських портів 
України» (адміністрація Мико-
лаївського морського порту) 31

.0
1.

17
7 Нежитлове приміщення на-

вчальної аудиторії на першому 
поверсі

54
,0

 м. Миколаїв, вул. Садо-
ва, 31/2 

Вище професійне училище 
№ 21

31
.0

1.
17

 

8 Нежитлове приміщення п’ятого 
поверху п’ятиповерхової адмі-
ністративної будівлі та частина 
даху будівлі 16

,7
; 7

,0 м. Миколаїв, вул. Троїць-
ка, 240а

Державне Південне 
виробничо-технічне підпри-
ємство

31
.0

1.
17

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційно-
документального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській об-
ласті конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:

підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у 
календарних днях – не більше 5 днів), запечатаних в окремому конверті; документів 
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інфор-
мацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою 
(додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190) (далі – Положення).

До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за вста-

новленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів про наявність у 
оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково 
залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, 
виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяль-
ності; письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на 
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається пре-
тендентом (у разі необхідності); інформація про претендента за встановленою 
формою (додаток 4 до Положення).

Інформація про претендента складається відповідно до додатка 4 до Положен-
ня та містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт 
з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підпри-
ємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в 
Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у тру-
дових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з 
оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство 
у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).

Максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися кон-
курсною комісією під час обрання переможця, відповідно до узагальненої інформа-
ції ФДМУ про середні значення ціни послуг з оцінки майна за ІІ – ІІІ квартали 2016 
року за групами об’єктів становить: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька 
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, 
майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення при-
строїв), – 2 080,0 грн; окремо розташована будівля – 2 700,0 грн; комплекс будівель 
та споруд – 11 000,00 грн.

конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації 
за адресою: м. миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, конференц-зал ре-
гіонального відділення.

Конкурсна документація подається до сектору організаційно-документального 
та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири 
робочих дні (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, 
кімн. 38.

Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

Полтавська область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта: будівля карамельного цеху. Місцезнаходження об’єкта: 

вул. Спаська, 10, м. Полтава. Балансоутримувач: ПАТ «Полтавакондитер». Мета 
оцінки: визначення розміру збитків, завданих державі. Запланована дата оцінки: 
31.01.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 
календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Пол-
тавській області.

2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 77,7 м2 (розміщення 
офісного приміщення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Корніліча, 10, смт Ши-
шаки, Полтавська обл. Балансоутримувач: ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки: 
визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована 
дата оцінки: 31.01.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхід-
ності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по 
Полтавській області. Платник виконаних робіт: Шишацька селищна рада.

� 3. Назва об’єкта: їдальня площею 113,7 м2. Місцезнаходження об’єкта: 
вул. Г. Сковороди, 18, м. Полтава. Балансоутримувач: Аграрно-економічний коледж 
Полтавської державної аграрної академії. Мета оцінки: визначення ринкової вар-
тості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.01.2017. 
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних 
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. 
Платник виконаних робіт: Підприємство профспілки «Елата» Полтавської облас-
ної організації всеукраїнської професійної спілки працівників державних органів 
доходів і зборів.

� 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 3,0 м2 (розміщення 
банкомата). Місцезнаходження об’єкта: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава. Ба-
лансоутримувач: Полтавська державна аграрна академія. Мета оцінки: визначення 
ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата 
оцінки: 31.01.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхіднос-
ті – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по 
Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ КБ «ПриватБанк».

� 5. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення гуртожитку площею 
2,0 м2 (розміщення пральних машин). Місцезнаходження об’єкта: вул. Небесної 
Сотні, 89, м. Полтава. Балансоутримувач: Аграрний коледж управління і права Пол-
тавської державної аграрної академії. Мета оцінки: визначення ринкової вартості 
з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.01.2017. 
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних 
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. 
Платник виконаних робіт: ФОП Каламбет В. М.

� 6. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 11,2 м2 та 
частина даху площею 5,0 м2, загальною площею 16,2 м2 (розміщення ба-
зової станції стільникового зв’язку). Місцезнаходження об’єкта: вул. Симона 
Петлюри, 64, м. Полтава. Балансоутримувач: Державна установа «Територіальне 
медичне об’єднання МВС України по Полтавській області». Мета оцінки: визна-
чення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована 
дата оцінки: 31.01.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необ-
хідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ 
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПрАТ «Київстар».

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

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

Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), 
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних 
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у 
тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеною ФДМУ, регіональне 
відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт неру-
хомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом 
оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухо-
ме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2 080,00 грн; визначення 
розміру збитків, завданих державі, – 5 900,00 грн.

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

Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської 
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області 
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) 
до 17.02.2017 включно.

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуть-
ся 23.02.2017 о 10.00 у рв фдму по Полтавській області за адресою: вул. 
небесної сотні (вул. леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 
404. робоча група перебуває за адресою: вул. небесної сотні (вул. лені-
на), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. телефон для довідок 
(05322) 2-89-58.

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: нежитлове приміщення будівлі вЗ н. рафалівка 

цПЗ № 7 площею 37,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Рівненська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рів-
ненська обл., Володимирецький р-н, смт Рафалівка, вул. Незалежності, 8. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника кон-
курсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника 
конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. 
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 
Липня, 77) . Платник робіт з оцінки: ФОП Бондарчук Мальвіна Олегівна. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти не-
завершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з 
обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: станом на 30.06.2016 
становить 834,76 грн. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначен-
ня 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): 28.02.2017.

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’єктів 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 слід зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано 
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву, 
та дату проведення конкурсу.

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

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати 
підписання договору на проведення незалежної оцінки.

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 24 лютого 2017 року о 9.00 у рв фдму по рівнен-
ській області за адресою: 33028, м. рівне, вул. 16 липня, 77.

Документи на участь у конкурсі приймаються до 20.02.2017 (включно) до 17.00 
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

Харківська область
інформація 

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

I. Об’єкт приватизації.
� Назва об’єкта оцінки: необоротні активи державного підприємства 

«іскра». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підпри-
ємства «Іскра», код за ЄДРПОУ 00852909. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
63451, Харківська обл., Зміївський р-н, с. Велика Гомільша. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості необоротних активів для відо-
браження державним підприємством в передавальному балансі з метою по-
дальшого визначення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що 
утворюється на базі державного майна під час приватизації. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або ціліс-
ний майновий комплекс якого оцінюються: 01.11 вирощування зернових культур 
(крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Кількість об’єктів нео-
боротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком  
(зазначаються окремо за групами): нематеріальні активи: 1 од.; основні засо-
би: 1) будівлі: пташники – 6 од. (літ. А-1 загальною площею 1 777,7 м2, літ. Б-1 – 
1 777,7 м2, літ. В-1 – 1 777,7 м2, літ. Г-1 – 1 777,7 м2, літ. Д-1 – 1 741,9 м2, літ. Е-1 – 
1 741,9 м2), трансформаторна літ. М, прохідна літ. И, убиральня літ. Н, механічна 
майстерня літ. А-1 загальною площею 835,2 м2, замощення літ. І, інкубатор літ. А-1 
загальною площею 356,9 м2, дизельна літ. Б, огорожа № 1, ворота № 2, контора 
літ. А-1 загальною площею 369,9 м2, житловий будинок 16-кв. – 2 од.; 2) споруди, 
передавальні пристрої – 5 од.; 3) машини та обладнання – 1 од.; 4) багаторічні 
насадження – 1 256 од. 5) малоцінні необоротні матеріальні активи – 1 од. Розмір 
статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: згідно 
з балансом на 31.12.2016 власний капітал становить 1 402 тис. грн, в тому числі: 
зареєстрований (пайовий) капітал – 2 571 тис. грн; додатковий капітал – 34,9 тис. 
грн; непокритий збиток – 1 203,9 тис. грн. Балансова залишкова вартість немате-
ріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом 
на 31.12.2016: нематеріальні активи: 6 300,00 грн; основні засоби: 1) будівлі – 
1 206 199,66 грн, у т. ч. житлові будинки – 0,00 грн; 2) споруди, передавальні при-
строї – 28 010,56 грн; 3) машини та обладнання – 680,56 грн; 4) багаторічні на-
садження – 854,78 грн; 5) малоцінні необоротні матеріальні активи – 595,00 грн. 
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Запланована дата 
оцінки: орієнтовно 28.02.2017.

II. Об’єкти оренди.

№ 
з/п

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

код за ЄДРПОУ, контактний телефон) 

Дата оцінки Мета проведен-
ня оцінки

Інформація 
про замовни-
ка/платника

1 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-14, 1-15 на першому 
поверсі п’ятиповерхової будівлі (інв. № 10310007, літ. 
«В-5») загальною площею 7,9 м2 за адресою: м. Харків, 
бульв. Богдана Хмельницького, 30, що перебувають на 
балансі Державного навчального закладу «Харківський 
професійний ліцей будівельних технологій», 02547820, 
тел. 392-01-05

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

ФОП Ши-
лов Ю. П.

2 Частина холу на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі 
громадсько-побутового корпусу (інв. № 103100.02., літ. 
«А-1») загальною площею 2,0 м2 за адресою: Харківська 
обл., м. Первомайський, вул. Жовтнева, 4а, що пере-
буває на балансі Первомайського професійного ліцею, 
02547872, тел. (05748) 3-22-48

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

ПАТ КБ 
«Приват-
Банк»

3 Нежитлове приміщення – кімн. № 16 на 1-му поверсі 
5-поверхового адміністративного будинку загальною пло-
щею 41,9 м2 за адресою: за адресою: м. Харків, вул. Сум-
ська, 60, що перебуває на балансі ДП «Державний інститут 
по проектуванню підприємств коксохімічної промисловос-
ті», 00188334, тел.: (057) 715-60-42, 714-39-82

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в 
оренду

ТОВ «Кок-
сохімстан-
ція»

4 Літня площадка площею 34,5 м2 зона «Б» зі сторони парку 
Шевченка в осях Т-18; літня площадка площею 36,25 м2 
зона «А» кут парку Шевченка та вул. Сумської в осях Л, 
Н-17, 18; літня площадка площею 36,7 м2 зона «А» кут вул. 
Римарської та вул. Сумської в осях М-8, 9; літня площадка 
біля фонтану площею 38,76 м2 зона «А» зі сторони вул. 
Римарської в осях К, І-1, загальною площею 146,21 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25, що перебувають 
на балансі ДП «Харківський національний академічний те-
атр опери та балету імені М. В. Лисенка», 38385217, тел.: 
(057) 700-40-46, 700-40-42, 700-40-49

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в 
оренду

ФОП Фе-
сенко В. К.

5 Нежитлові приміщення – кімн. № 45, 46 у підвалі 
2-поверхової адміністративної будівлі, пам’ятка ар-
хітектури, загальною площею 32,5 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Жон Мироносиц, 13, що перебувають на 
балансі ГУМВС України в Харківській області, 08592313, 
тел. (057) 706-30-81

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в 
оренду

ХФ ДП МВС 
України 
«Інформ-
Ресурси»

6 Нежитлові приміщення – кімн. № 27 та частина кімн. 
№ 31 (S=5,83 м2) у напівпідвалі 4-поверхової будівлі 
гуртожитку, інв. № 00079, літ. А-4, загальною площею 
28,03 м2 за адресою: м. Харків, пров. 1-й Лісопарків-
ський, 3, що перебувають на балансі ДНВП «Об’єднання 
Комунар», 14308730, тел. (057) 707-01-72

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в 
оренду

ПрАТ 
«Берізка-
Сервіс»

№ 
з/п

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

код за ЄДРПОУ, контактний телефон) 

Дата оцінки Мета проведен-
ня оцінки

Інформація 
про замовни-
ка/платника

7 Спальний корпус на 200 ліжко-місць п’ятиповерхового 
санаторію «Ялинка», реєстровий № 11602377 (інв. № 18, 
літ. «А-5») загальною площею 3 850,1 м2 за адресою: Хар-
ківська обл., Зміївський р-н, с. Дачне, вул. Курортна, 1, 
що перебуває на балансі Державного підприємства «Хар-
ківський науково-дослідний інститут технології машинобу-
дування», 14311070, тел.: (05747) 3-09-03, 6-06-40

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в 
оренду

ПП «Осан»

8 Нежитлове приміщення – кабінети № 2, 8, 10, 11 пер-
шого поверху двоповерхової прибудови («літ. Б-2») до 
4-поверхової будівлі адміністративно-побутового корпусу 
(інв. № 1031000146, літ. «А-4») загальною площею 
54,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Багалія (Фрунзе), 
13а, що перебуває на балансі Національного технічно-
го університету «Харківський політехнічний інститут», 
02071180, тел. 707-66-00 

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

Харківський 
обласний 
благодій-
ний фонд 
«Пожежна 
безпека»

9 Частина нежитлового приміщення на першому поверсі 
5-поверхового учбового корпусу А (інв. № 82815), ре-
єстровий № майна 02125585.1.АААККЖ392, загальною 
площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Валентинів-
ська, 2, що перебуває на балансі Харківського націо-
нального педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, 
02125585, тел. 700-69-09

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

ТОВ «ДІО-
ГРУП» 

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).

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, театральний майдан,1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після 
опублікування цієї інформації. тел. для довідок (057) 700-77-19.

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

м. київ
інформація 

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

� 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від 
сторонньої організації).

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2 Адреса об’єкта оцінки Балансо-

утримувач
Платник робіт 

з оцінки об’єкта
Орієнтовна дата 

оцінки
1 Нерухоме майно 21,0 м. Київ, вул. П. Болбочана, 4а ДП «Еко» ТОВ «Конкордіа» 31.12.2016

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Платник робіт з оцінки 

об’єкта
Орієнтовна 
дата оцінки

1 Нежитлове 
приміщення

29,1 м. Київ, вул. Кос-
тянтинівська, 68

ДП «НДІБМВ» ФО Горохова О. В. 31.01.2017

2 Нежитлове 
приміщення

88,2 м. Київ, 
вул. Ярослав-
ська, 41

Український центр з 
контролю та моніторингу 
захворювань МОЗ України

ФОП Баликін В. А. 31.01.2017

3 Нежитлове 
приміщення

226,2 м. Київ, 
вул. І. Франка, 46

Національний педаго-
гічний університет 
ім. М. П. Драгоманова

ТОВ «Рубін-Люкс» 31.01.2017

4 Нежитлове 
приміщення

51,5 м. Київ, вул. Іса-
акяна, 18

Науково-дослідний інсти-
тут українознавства

ГО «Інститут лідерства, 
інновацій та розвитку»

31.01.2017

5 Нежитлове 
приміщення

216,0 м. Київ, вул. Ма-
шиністівська, 1б

Київський професійний 
ліцей транспорту

ФОП Бруховець-
кий О. В.

31.01.2017

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

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

оцінки об’єкта
Орієнтовна 
дата оцінки

1 Нежитлове 
приміщення

2,0 м. Київ, вул. Лабора-
торна, 5/17

Київський національний лінгвіс-
тичний університет

ФОП Туз О. Г. 31.12.2016

2 Нежитлове 
приміщення

8,0 м. Київ, вул. Черво-
ноармійська, 73

Київський національний лінгвіс-
тичний університет

ФОП Туз О. Г. 31.01.2017

3 Нежитлове 
приміщення

131,3 м. Київ, вул. Черво-
ноармійська, 69

Українське державне аерогеоде-
зичне підприємство «УкрДАГП»

ТОВ «Гео-
принт»

31.01.2017

4 Нежитлове 
приміщення

67,6 м. Київ, вул. Є. Сверс-
тюка, 15

ДП «ДІСЕД» Асоціація укра-
їнських банків

31.03.2017

5 Частина не-
житлового 
приміщення

1,0 м. Київ, просп. Пере-
моги, 37к

НТУУ «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»

ПАТ «Альфа-
Банк»

31.01.2017

6 Частина не-
житлового 
приміщення

1,0 м. Київ, просп. Пере-
моги, 37

НТУУ «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»

ПАТ КБ 
«Правекс-
Банк»

28.02.2017

7 Нежитлове 
приміщення

10,5 м. Київ, просп. 
А. Глушкова, 4е

Київський національний універ-
ситет ім. Т. Шевченка

ТОВ 
«А. С. ПРІНТ»

31.12.2016

конкурси відбудуться 20 лютого 2017 року об 15.00 в рв фдму по м. киє-
ву за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.

Документи приймаються до 12.30 13 лютого 2017 року за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-36.

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з 
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки 
окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному 
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, який відбудеться 20 лютого 2017 року».

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

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

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

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та 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.

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

Продовження рубрики на стор. 7

підСуМки
інформація 

рв фдму по сумській області про підсумки конкурсу з відбору  
виконавців робіт із землеустрою, що відбувся 26.01.2017

За результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою щодо 
виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки, на яких роз-
ташовані об’єкти державної власності, а саме: об’єкт незавершеного будівни-
цтва – виробничий корпус загальною площею 4 372,6 м2, об’єкт незавершеного 
будівництва – адміністративно-побутовий корпус загальною площею 887,7 м2, 
об’єкт незавершеного будівництва – склад готової продукції та заглиблений склад 
інвентарю і обладнання загальною площею 56,5 м2 за адресою: Сумська обл., 
м. Конотоп, вул. Сумська, 10 (балансотримувач відсутній) переможцем визнано 
ФОП Халимендик І. О.

конкурси з віДбору  
розробників Документації  

із землеустрою
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огоЛоШеННЯ про НаМір передати державНе МайНо в ореНду

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

о р е н Д а

дніПроПетровська область
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державна пенітенціарна 
служба України

08562909, Дніпроперовська виправна колонія управління державної пенітенціарної 
служби України Дніпропетровської області (№ 89), м. Дніпро, вул. Будьонного,1а

Нежитлове вбудоване 
приміщення

Інформація відсутня м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 1 70,0 161 070,00 1 рік Інше використання державного майна (розміщення опалювального 
обладнання)

2 Міністерство оборони 
України

35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», Дніпропетровська 
обл., смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, тел. (063) 651-87-92

Нежитлове вбудоване 
приміщення

33689922.25.УВЮЯЮТ459 Дніпропетровська обл., смт Гвардій-
ське, вул. Гагаріна, 8

7,4 8 372,00 2 роки 364 дні Розміщення фінансової установи

3 Міністерство оборони 
України

35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», Дніпропетровська 
обл., смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, тел. (063) 651-87-92

Нежитлові вбудовані при-
міщення

33689922.25.УВЮЯЮТ459 Дніпропетровська обл., смт Гвардій-
ське, вул. Гагаріна, 8

81,07 99 300,00 2 роки 364 дні Розміщення офісного приміщення (17,1 м2) та складу (63,97 м2)

4 Міністерство оборони 
України

35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», Дніпропетровська 
обл., смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, тел. (063) 651-87-92

Нежитлове вбудоване 
приміщення

33689922.25.УВЮЯЮТ459 Дніпропетровська обл., смт Гвардій-
ське, вул. Гагаріна, 8

177,88 201 273,00 2 роки 364 дні Розміщення кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здій-
снюють продаж товарів підакцизної групи

5 Міністерство освіти 
і науки України

21910232, Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж, м. Дніпро, вул. Шмідта, 
18, тел. (056) 770-81-81

Нежитлове вбудоване 
приміщення

21910232.7.ОРИЖГМ001 м. Дніпро, вул. Шмідта, 18 218,5 1 499 347,00 2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, 
у навчальному закладі

6 Державне агентство 
водних ресурсів України

01033817, Дніпровське міжрайонне управління водного господарства, Дніпропетров-
ська обл., Дніпровський р-н, смт Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 42, 
тел. (056) 373-24-71

Нежитлові вбудовані при-
міщення 

01033817.28.АААБГБ081 Дніпропетровська обл., Дніпровський 
р-н, смт Слобожанське, вул. Василя 
Сухомлинського, 42

76,6 284 495,00 2 роки 364 дні Розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, 
проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

7 Міністерство охорони 
здоров’я України

03191673, Державна установа «Український державний науково-дослідний інститут 
медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України», м. Дніпро, пров. Феодосія 
Макаревського (Радянський), 1а, тел. (056) 744-86-26

Частина нежитлового 
вбудованого приміщення 

03191673.1.ААААЛА595 м. Дніпро, пров. Феодосія Макарев-
ського (Радянський), 1а

11,1 113 597,00 2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

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

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

Нежитлове вбудоване 
приміщення

02497789.1.ХВЮЯШЖ004 м. Дніпро, просп. Слобожанський, 3 355,8 2 212 364,00 2 роки 11 місяців Розміщення громадських об’єднань на площі, що не використовується 
для провадження підприємницької діяльності

9 Міністерство освіти 
і науки України 

02541332, Дніпропетровський індустріально-педагогічний технікум м. Дніпропе-
тровськ, вул. Ногинська, 51, тел. (056) 372-39-66

Замощення Інформація відсутня м. Дніпропетровськ, вул. Ногинська, 51 21,35 22 667,00 2 роки 364 дні Інше використання (розміщення модульної котельної, що виробля-
тиме теплову енергію) 

10 Міністерство освіти 
і науки України 

2070743, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 
м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19, тел. (056) 744-62-19

Частина нежитлового 
вбудованого приміщення

02070743.2.ЮПЛИХА119 м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 61 1,5 14 574,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари 
(автомат питної води) 

11 Державна служба 
України з надзвичайних 
ситуацій

8 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області, м. Дніпропетровськ, вул. Пані-
кахи, 23, тел.: (056) 745-98-21, 765-94-68

Нежитлове вбудоване 
приміщення;
частина даху

38299914.9.ХЕИИДШ153 м. Дніпро, вул. Мукачівська, 190д 3,9; 

2,44

20 041,00 2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які 
надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провай-
дерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до мережі Інтернет

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

донецька область
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по івано-франківській 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’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 охоро-
ни здоров’я України

38513502, Державна установа «Лабораторний центр на залізничному транспорті Міністерства 
охорони здоров’я України», 03049, м. Київ, вул. Стадіонна, 6а, тел. (044) 465-06-40

Нежитлове вбудоване приміщення з ґанком та окре-
мим входом першого поверху будівлі

38513502.1.ААААЛА677 Донецька обл., м Лиман, 
вул. Привокзальна, 13-15

41,5 69 100,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продо-
вольчих товарів, у тому числі товарів підакцизної групи 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан театральний, 1, рв фдму по донецькій області. Заяви подаються в окремому 
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місця знаходження 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».

івано-франківська область
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по івано-франківській 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 Державне агентство рибного 

господарства України
25592421, Державне підприємство «Укрриба», м. Київ, 
вул. Тургенєвська, 82а, тел. (044) 486-07-91

Гідротехнічні споруди – 30 шт. 8 ставів;
рибацький будинок

25592421.3.ААЕЖАГ285; 25592421.3.ААЕЖАГ286; 
25592421.3.ААЕЖАГ287; 25592421.3.ААЕЖАГ288

Івано-Франківська обл., Городен-
ківський р-н, с. Чортовець

52,7362 га;
80,5 м2

357 754, 00
станом на 31.08.2016

2 роки 11 місяців Розміщення рибного 
господарства

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. івано-франківськ, вул. василіянок, 48, рв фдму по івано-франківській області, відділ оренди, тел./
факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди об’єкта 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 не-
залежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 РВ ФДМУ по Одесь-
кій області 

01126008, Інститут післядипломної освіти спеціалістів морського і річного 
транспорту України, 65014, м. Одеса, вул. Канатна, 42

Нежитлове приміщення першого поверху п’ятиповерхової адмі-
ністративної будівлі 

 – м. Одеса, вул. вул. Канатна, 42 15,3 149 675,00 1 рік або до завер-
шення процесу  

приватизації

Надання послуг фотографа та ксерокопію-
вальні послуги

2 Державна служба 
України з надзвичай-
них ситуацій

33113264, База ресурсного забезпечення та аварійно-рятувальних робіт 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 66410, Одеська обл., 
Ананьївський р-н, с. Жеребкове

Нежитлові приміщення одноповерхової будівлі № 121 колишньої 
офіцерської ідальні 

33113264.1.ЖОГЮНФ645 Одеська обл., Ананьївський р-н, 
с. Жеребкове 

103,9 124 992,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу 
непродовольчих товарів

3 Міністерство охорони 
здоров’я України

01982181, Державний заклад «Спеціалізований (Спеціальний) Клінічний сана-
торій ім. В. П. Чкалова», м. Одеса, Французький бульвар, 85

Частина нежитлового приміщення нежитлової будівлі літ. «В» 01982181.1.НЧИЮЦЛ11365 м. Одеса, пров. Санаторний, 8а 21,0 319 100,00 2 роки 11 місяців Розміщення офіса для роздрібної торгівлі кві-
тами, рослинами, насінням, добривами

4 Міністерство інфра-
структури України

01125666, Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт», 
65026, м. Одеса., Митна площа, 1

Нежитлові приміщення першого поверху будівлі адміністративно-
побутового корпусу автобази

01125666.1.АААИГА564 м. Одеса, пров. Газовий, 2 77,5 781 100,00 2 роки 11 місяців Проведення вантажних операцій, обслуго-
вування та зберігання вантажів

5 Міністерство інфра-
структури України

08728402, Ізраїльська філія Державного підприємства «Адміністраці морських 
портів України», 68609, Одеська обл., м. Ізмаїл, Набережна Лукі Капікраяна, 4 

Нежитлові приміщення та площадки (рампи), що розташовані між 
виробничо-складськими приміщеннями № 31 – 32, 22, 25, 26, 
27, 30 у будівлі ресторану «Нептун» Ізмаїльського морського вокзалу

38727770.5.УГАУМЛ240 Одеська обл., м. Ізмаїл, Набе-
режна Лукі Капікраяна, 4 

168,7 651 442,00 2 роки 11 місяців Розміщення кафе-піцерії, що не здійснює 
продаж підакцизних товарів

6 Міністерство освіти 
і науки України

02071045, Одеський національний політехнічний університет, 65044, м. Оде-
са, просп. Шевченка,1

Частина гравійного покриття 02071045.81.ДЛСФЦХ041 м. Одеса, просп. Шевченка,1 6,0 26 413,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з про-
дажу продовольчих товарів, крім товарів 
підакцизної групи

7 Міністерство освіти 
і науки України

02071079, Одеський національний економічний університет, 65026, м. Одеса, 
вул. Преображенська, 8

Приміщення харчового блоку їдальні студентського табору «Еко-
номіст»

02071079.21.ЧШКМЧН034 Одеська обл., Білгород-
Дністровський р-н, смт Затока, 
вул. Вокзальна, 21а

96,3 417 027,00 2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи

8 Міністерство освіти 
і науки України

828011, ДНЗ «Одеське професійно-технічне училище машинобудування», 
65005, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8

Нежитлові приміщення учбового корпусу – м. Одеса, вул. Б. Хмельниць-
кого, 65

73,8 747 000,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з про-
дажу продовольчих товарів, крім товарів 
підакцизної групи

9 Міністерство інфра-
структури України

38727770, Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» 
01135, м. Київ, просп. Перемоги, 14

Нежитлові приміщення першого поверху в будівлі МорТек 3827770.10.АААИГА164 м. Одеса, Митна площа, 1 17,6 231 555,00 1 рік Надання побутових послуг населенню

10 Міністерство інфра-
структури України

01125809, Державне підприємство «Ренійський морський торговельний 
порт», 68802, Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188

Будівля АЗС 2-го вантажного району 01125809.2.ГЯШТОЯ1063 Одеська обл., м. Рені, вул. Ду-
найська, 188 

24,6 90 673,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу 
непродовольчих товарів (нафтопродуктів)

11 Міністерство освіти 
і науки України

02546476, Державний навчальний заклад «Одеське вище професійне училище 
морського туристичного сервісу», 65026, м. Одеса, вул. Пушкінська,18

Нежитлове приміщення 02546476.2.МХЛБЕЛ003 м. Одеса, вул. Пушкінська, 18 5,6 82 546,00 1 рік Розміщення буфету, що не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 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».

Черкаська область
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління 

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

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

1 Державна казначейська 
служба України

36777814, Управління Державної казначейської служби України у Лисянському районі Чер-
каської області, пл. Миру, 33, смт Лисянка, Черкаська обл., тел. (04749) 6-24-73

Частина нежитлового примі-
щення № 2 гаража, літ. Б 

36777814.1.АААГБГ992 пл. Миру, 33, смт Ли-
сянка, Черкаська обл.

16,2 17 220,00 2 роки 364 дні Інше використання державного 
майна – розміщення гаража

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси, рв фдму по Черкаській області. У разі надходження двох 
і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

м. київ
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

01118353, ДВНЗ «Київський коледж транспортної інфраструктури», 03035, 
м. Київ, пров. Хомова, 16, тел. 454-82-42, факс 288-05-17

Нерухоме майно – нежитлове приміщення 
(цокольний поверх спортивного комплексу)

01118353.1. БВТРБА003 01030, м. Київ, вул. Івана 
Франка, 26а 

174,2 3 400 210,00 
станом на 30.11.2016

1 рік Розміщення фізкультурно-спортивного закладу для навчально-тренувальних за-
нять зі стрільби з лука (157,4 м2 – 90 годин на місяць) та зберігання спортивного 
інвентарю (16,8 м2 – постійне використання) 

2 Міністерство освіти 
і науки України

01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ, просп. 
Космонавта Комарова, 1, тел. 497-51-51, факс 408-30-27

Нерухоме майно – нежитлове приміщення 
(частина фойє на 1-му поверсі корпусу № 4)

01132330.1. КАТГНП009 03058, м. Київ, просп. 
Космонавта Комарова, 1 

19,5 284 300,00 
станом на 30.11.2016 

2 роки 11 місяців Розміщення офіса 

3 Міністерство освіти 
і науки України

01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ, просп. 
Космонавта Комарова, 1, тел. 497-51-51, факс 408-30-27

Нерухоме майно – нежитлове приміщення 
(частина фойє на 1-му поверсі корпусу № 1) 

01132330.1. КАТГНП001 03058, м. Київ, просп. 
Космонавта Комарова, 1 

17,9 242 140,00 
станом на 30.11.2016 

2 роки 11 місяців Розміщення сувенірного магазину (виставка-продаж авіаційного одягу та 
аксесуарів)

4 Міністерство освіти 
і науки України

00493706, Національний університет біоресурсів і природокористування Украї-
ни, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, тел. 527-82-42, факс 257-71-55

Нерухоме майно – частина асфальтного 
покриття 

00493706.2. ЦГЧВФИ735 03041, м. Київ, вул. Гене-
рала Родимцева, 7 

30,0 264 820,00 
станом на 30.11.2016

1 рік Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім 
товарів підакцизної групи 

5 Міністерство освіти 
і науки України

24360683, Київський коледж комп’ютерних технологій та економіки Націо-
нального авіаційного університету, 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 5, 
тел./факс 257-71-55

Нерухоме майно – нежитлове приміщення 
на 1-му поверсі навчального корпусу № 1

01132330.1. КАТГНП102 02099, м. Київ, вул. Бо-
риспільська, 5 

29,0 364 670,00 
станом на 30.11.2016

2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у на-
вчальному закладі

6 Міністерство освіти 
і науки України

02070921, Київський національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ, 
просп. Перемоги, 37, тел. 236-79-89

Нерухоме майно – нежитлове приміщення 
цокольного поверху будівлі навчального 
корпусу № 7

02070921.1.БДЧАХЯ031 м. Київ, просп. Пере-
моги, 37к

64,5 903 600,00 
станом на 30.09.2016

1 рік Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у на-
вчальному закладі

7 Державне управління 
справами

21710384, Національний комплекс «Експоцентр України», 03680, м. Київ, 
просп. Академіка Глушкова, 1, тел. 596-91-01

Нерухоме майно – нежитлове приміщення, 
павільйон № 21

– м. Київ, просп. Академіка 
Глушкова, 1

1 659,40 19 916 360,00
станом на 30.11.2016

10 років Створення наукового комплексу ilaya science hub з біотехнологічною лабора-
торією, лабораторією тканинної інженерії і 3Д принтингу

8 Міністерство регіо наль ного 
розвитку, будів ниц тва та 
жит ло во-ко му нального гос-
подарства України

04653199, Державне підприємство «Державний науково-дослідний та 
проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», 01133, 
м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, тел.: 285-08-97, 285-45-86

Нерухоме майно на сьомому поверсі будівлі 04653199.1.ХВЮЯШЖ532 м. Київ, бульв. Лесі Укра-
їнки, 26

19,3 351 350,00
станом на 30.11.2016

1 рік Розміщення офісного приміщення, крім офісного приміщення оператора 
телекомунікацій, який надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку, опера-
тора та провайдера телекомунікацій, який надає послуги доступу до мережі 
Інтернет

9 Державне агентство авто-
мобільних доріг України

05416892, Державне підприємство Український державний інститут з про-
ектування об’єктів дорожнього господарства «Укрдіпродор», 03037, м. Київ, 
просп. Повітрофлотський, 39/1, тел. 249-84-83

Нерухоме майно – приміщення 1-го по-
верху будівлі

05416892.1.ААААЛГ100 м. Київ, просп. Повітроф-
лотський, 39/1

374,0 5 728 900,00
станом на 30.11.2016

2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, – 330,0 м2;
розміщення кафе, що здійснює продаж товарів підакцизної групи, – 44,0 м2

10 Державна фіскальна служ-
ба України

39466328, Державна податкова інспекція у Деснянському районі, 02217, 
м. Київ, вул. Закревського, 41, тел. (044) 591-65-00

Нерухоме майно – частина нежитлового 
приміщення на першому поверсі

– м. Київ, вул. Закрев-
ського, 41

2,0 22 056,00
станом на 30.11.2016

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари (при-
готування гарячих напоїв)

11 Міністерство освіти 
і науки України

38621185, Міністерство освіти і науки України, просп. Перемоги, 10, 
м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21

Нерухоме майно – нежиле приміщення 38621185.1.ЮПНЕЖХ009 м. Київ, бульв. Тараса 
Шевченка, 16

24,0  349 120,00
станом на 30.11.2016

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім 
товарів підакцизної групи
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огоЛоШеННЯ про проведеННЯ коНкурСів На право ореНди МайНа

іНФорМаціЯ регіоНаЛьНиХ віддіЛеНь ФдМу

ЗаПоріЗька область
інформація 

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

нерухомого державного майна
� Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення № 114 площею 9,0 м2 

першого поверху навчального корпусу (літ. а-3) та нежитлове приміщен-
ня № 208 площею 11,6 м2 другого поверху навчального корпусу (літ. а-3), 
загальною площею 20,6 м2 за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 194 
(далі – об’єкт оренди).

Згідно зі звітом про незалежну оцінку вартість нерухомого майна на 31.10.2016 
становить 69 321,00 грн без ПДВ.

Об’єкт оренди перебуває на балансі Запорізького національного технічного 
університету.

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Основні вимоги щодо умов конкурсу:
1. Цільове призначення: розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів 

підакцизної групи, у навчальному закладі, площею 9,0 м2 (орендна ставка 4 %) та 
складу площею 11,6 м2 (орендна ставка – 15 %). 

2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно із 
стартовим. стартовий розмір орендної плати за базовий місяць – грудень 
2016 року без урахування Пдв становить 589,00 грн на місяць.

3. Строк оренди – 1 рік з можливим продовженням договору оренди за умови 
обов’язкового погодження з органом, уповноваженим управляти об’єктом оренди.

4. Забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошко-
дженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними 
нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в на-
лежному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням 
нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

5. Передане в оренду майно чи його частина не підлягає передачі в суборен-
ду та приватизації.

6. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване май-
но на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість, на користь ба-
лансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта 
оренди в порядку, визначеному законодавством, та надати орендодавцю та ба-
лансоутримувачу копії договору страхування орендованого майна (страхового 
поліса) разом з документами, що підтверджують оплату страхового внеску. По-
стійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди 
майно було застрахованим.

7. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна. Протягом 
15 робочих днів після підписання договору укласти з балансоутримувачем орендо-
ваного майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання 
орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю та надати його ко-
пію орендодавцю. У разі потреби орендар укладає договори на комунальні послуги 
безпосередньо з підприємствами, організаціями, які надають такі послуги.

8. Компенсувати протягом 10 календарних днів з дати підписання договору 
оренди переможцем конкурсу витрат на виготовлення звіту про незалежну оцінку 
платнику названого звіту, якщо останній не стане переможцем конкурсу (за на-
явності документів, що підтверджують виготовлення звіту про незалежну оцінку 
та його оплату).

9. На підтвердження зобов’язання по договору оренди і на забезпечення його 
виконання протягом одного місяця з дати укладення договору оренди внести до дер-
жавного бюджету та балансоутримувачу завдаток в установленому чинним законо-
давством співвідношенні у розмірі, не меншому ніж розмір орендної плати за базовий 
місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди.

10. Після отримання проекту договору оренди протягом п’яти робочих днів 
повернути підписаний договір орендодавцеві.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону. Основним критерієм визначення пере-
можця є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення 
виконання інших умов конкурсу.

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

відповідно до вимог п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди держав-
ного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 
№ 906, зі змінами: заяву про участь у конкурсі; проект договору з пропозиціями 
щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно 
якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про 
засоби зв’язку з ним; відомості про претендента.

конкурс буде проведений о 10.00 на 10-й календарний день з дати 
опуб лікування цієї інформації в газеті «відомості приватизації» за адре-
сою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 35, рв фдму по За-
порізькій області.

Реєстрація учасників конкурсу починається за півгодини та завершується за 10 
хвилин до початку проведення конкурсу за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Пе-
ремоги, 50, кімн. 35, РВ ФДМУ по Запорізькій області.

Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються протягом 7 календар-
них днів з дати опублікування цієї інформації. Пропозиції подаються у конвертах з 
написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента щодня з 8.00 до 17.00, у 
п’ятницю та передсвяткові дні – з 8.00 до 15.00 (обідня перерва з 12.00 до 12.45) 
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 10, РВ ФДМУ по За-
порізькій області.

Якщо дата кінцевого терміну приймання заяв припадає на неробочий чи свят-
ковий день, то днем кінцевого терміну приймання заяв вважається попередній 
перед такими вихідними чи святковими днями робочий день.

У разі, якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи святковий 
день, то датою проведення конкурсу вважається наступний за вихідними чи свят-
ковими днями робочий день.

київська область
інформація 

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

� 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина приміщення 
№ 2 площею 3,0 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: 
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт.

Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 31.08.2016 ста-

новить 258 600,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення квіткового фломата.
Орендна ставка: згідно з пунктом 29 додатка 2 до Методики розрахунку оренд-

ної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 15 %.

стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – серпень 2016 
року становить 3 232,5 грн без урахування Пдв.

Строк оренди – 1 (один) рік.
конкурс буде проведено 17.02.2017 о 12.00 за адресою: 01032, м. київ, 

вул. симона Петлюри, 15, рв фдму по київській області, реєстрація учас-
ників проходитиме об 11.00 в кімн. 614.

Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання 

договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовнику 
оцінки (за наявності підтвердних документів).

5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати перемо-
жець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання 
договору в розмірі, не меншому ніж потрійна запропонована ним сума місячної 
орендної плати до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвід-
ношенні, визначеному законодавством.

6. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського 

кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих 
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на 
базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.

� 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина приміщення 
№ 2 площею 3,6 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: 
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт (лот № 1).

Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 30.10.2016 ста-

новить 344 228,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення пункту обміну валюти.
Орендна ставка: згідно з пунктом 2 додатка 2 до Методики розрахунку оренд-

ної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 45 %.

стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – жовтень 2016 
року становить 12 908,55 грн без урахування Пдв.

Строк оренди: 1 (один) рік.
конкурс буде проведено 17.02.2017 о 10.00 за адресою: 01032, м. київ, 

вул. симона Петлюри, 15, рв фдму по київській області, реєстрація учас-
ників проходитиме о 9.00 в кімн. 614.

Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання 

договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовнику 
оцінки (за наявності підтвердних документів).

5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати перемо-
жець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання 
договору в розмірі, не меншому ніж потрійна запропонована ним сума місячної 
орендної плати до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвід-
ношенні, визначеному законодавством.

6. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського 

кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих 
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на 
базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.

� 3. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина приміщення 
№ 2 площею 3,6 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: 
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт (лот № 2).

Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 30.10.2016 ста-

новить 344 228,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення пункту обміну валюти.
Орендна ставка: згідно з пунктом 2 додатка 2 до Методики розрахунку оренд-

ної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (із змінами), – 45 %.

стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – жовтень 2016 
року становить 12 908,55 грн без урахування Пдв.

Строк оренди: 1 (один) рік.
конкурс буде проведено 17.02.2017 о 14.00 за адресою: 01032, м. київ, 

вул. симона Петлюри, 15, рв фдму по київській області, реєстрація учас-
ників проходитиме о 13.00 в кімн. 614.

Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.

4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання 
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовнику 
оцінки (за наявності підтвердних документів).

5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати перемо-
жець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання 
договору в розмірі, не меншому ніж потрійна запропонована ним сума місячної 
орендної плати до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвід-
ношенні, визначеному законодавством.

6. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського 

кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих 
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на 
базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.

� 4. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: приміщення № 82, 
№ 83 площею 80,4 м2 на 3-му поверсі будівлі лабораторного корпусу атб 
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт.

Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 31.08.2016 ста-

новить 1 751 500 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: інше використання нерухомого майна.
Орендна ставка: згідно з пунктом 29 додатка 2 до Методики розрахунку оренд-

ної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 15 %.

стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – серпень 2016 
року становить 21 893,75 грн без урахування Пдв.

Строк оренди: 1 (один) рік.
конкурс буде проведено 17.02.2017 о 16.00 за адресою: 01032, м. київ, 

вул. симона Петлюри, 15, рв фдму по київській області, реєстрація учас-
ників проходитиме о 15.00 в кімн. 614.

Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням (із за-

значенням конкретної мети використання).
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання 

договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовнику 
оцінки (за наявності підтвердних документів).

5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати перемо-
жець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання 
договору в розмірі, не меншому ніж потрійна запропонована ним сума місячної 
орендної плати до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвід-
ношенні, визначеному законодавством.

6. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського 

кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих 
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на 
базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.

Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі мате-
ріали (для об’єктів 1 – 4):

заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання оголошених або встанов-
лених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім розміру 
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день про-
ведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса, телефон, e-mail);

відомості про претендента:
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представника 

юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену на-
лежним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням 
дебіторської та кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претен-
дента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу, та належним чином 
оформлену довіреність у випадку здійснення функцій представництва; завірену 
належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підпри-
ємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті 
з надписом «На конкурс» з відбитком печатки претендента. При цьому на конверті 
зазначюється: назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання до-
кументів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється за адресою: 01032, м. Київ, 
вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613, щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до 
16.45), крім вихідних днів.

Кінцевий термін приймання РВ ФДМУ по Київській області пропозицій від пре-
тендентів – 13.02.2017 включно.

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

м. київ
відповідно до звернення рв фдму по м. києву в інформації про проведен-

ня конкурсу на право оренди нерухомого державного майна – нежитлового примі-
щення загальною площею 11,5 м2 за адресою: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 
2, що перебуває на балансі Київського Національного університету технологій та 
дизайну, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» № 5 (1025) від 23.01.2017 
на стор. 6, час проведення конкурсу слід читати: «о 17.00».

підСуМки
інформація 

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

За результатами додаткового засідання конкурсної комісії новим переможцем 
конкурсу на право оренди нерухомого державного майна – боксу поглибленого 
огляду (літ. О) загальною площею 195,8 м2 на митному посту «Ужгород» за адресою: 
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 224, що обліковується на балансі 
Державної фіскальної служби України та перебуває в оперативному управлінні (ко-
ристуванні) Закарпатської митниці ДФС, визнано ТОВ «АЕРОПОРТ КИЇВ КАРГО».

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 загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

12 Державне управління 
справами

34477817, Комплекс відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління 
справами, 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 150, тел. 430-30-95

Нерухоме майно – блочна оранжерея (інв. 
№ 54), блок побутових та допоміжних при-
міщень (адмінкорпус) (інв. № 55)

34477817.1.ААААЛИ753; 
34477817.1.ААААЛИ754

м. Київ, вул. Вишгород-
ська, 150

3 605,7 11 362 520,00
станом на 30.11.2016

2 роки 11 місяців Розміщення науково-дослідної установи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18 в конверті з написом «Заява про оренду» із за-
значенням 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».

конкурси з віДбору суб’єктів оціночної Діяльності

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

Продовження. Початок рубрики на стор. 2 – 5

підСуМки
інформація 

рв фдму по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 03.11.2016

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності перемож-
цями визнано:

ТОВ «Всеукраїнська експертна группа» на виконання робіт з оцінки об’єкта 
оренди – опори антени залізобетонної № 9, інв. № 3610, розміром 7,7 м на 10,3 
м, інв. № 3610, загальною площею 79,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Макарова, 13. Балансоутримувач майна: ДП 
«Бердянський морський торговельний порт». Вартість виконання робіт з оцін-
ки – 5000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати під-
писання договору;

фізичну особу підприємця – Жуган Віру Станіславівну на виконання робіт з 
оцінки об’єктів оренди:

вбудовано-прибудованих в перший поверх будівлі учбового корпусу нежитлових 
приміщень (літ. А-2, приміщення № 44 площею 16,5 кв м та прибудови а'-1, примі-
щення № 42, № 43 площею 14,1 кв м) загальною площею 30,60 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. М. Грушевського (Карла Маркса), 
19. Балансоутримувач майна: Мелітопольський державний педагогічний університет 
імені Богдана Хмельницького. Вартість виконання робіт з оцінки – 2500 грн, строк 
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;

вбудованого в підвальний поверх будівлі гуртожитку (літ. А-9) нежитлового 
приміщення № 3 (у складі приміщень з № 1 до № 6 включно площею 106,1 кв м 
та коридору № 1 площею 4,2 кв м) загальною площею 110,3 кв. м. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів 15. Балансоутримувач 
майна: ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей». Вартість виконання робіт 
з оцінки – 2500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати 
підписання договору;

ПП «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
частини даху п’ятиповерхової адміністративної будівлі (літ. А-5), реєстровий 

номер 03491412.1.ТЮЯЮЛШ057, загальною площею 80,0 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 56а (колишня назва вул. 40 
років Радянської України, 56а). Вартість виконання робіт з оцінки – 4 500 грн, строк 
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;

вбудованого в перший поверх будівлі учбового корпусу (літ. Б-4) нежитлового 
приміщення № 67 загальною площею 18,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66б. Балансоутримувач майна: Державний 
вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет». Вартість ви-
конання робіт з оцінки – 4 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних 
днів від дати підписання договору;

ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
вбудованих в будівлю (літ. В) нежитлових приміщень з № 2 до № 6 включно за-

гальною площею 117,2 кв. м. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69091, м. Запоріжжя, 

вул. Немировича-Данченко/Гастелло,71/46. Балансоутримувач майна: Запорізька 
державна інженерна академія. Вартість виконання робіт з оцінки – 4500 грн, строк 
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;

частини нежитлового приміщення тамбуру № 33 площею 2,0 м2, вбудованого 
в перший поверх гуртожитку (літ. А-9), переведеного розпорядженням голови За-
порізької обласної державної адміністрації від 12.02.2010 № 34, із жилого фонду 
в нежилий. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 50. Ба-
лансоутримувач майна: Запорізький авіаційний коледж ім. О. Г. Івченка. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 4500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних 
днів від дати підписання договору.

IнформацIя 
рв фдму по кiровоградськiй області про підсумки конкурсів з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки, що відбулися 04.11.2016

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, переможцями конкур-
сів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки 
об’єктів визнано:

фізичну особу – підприємця Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єкту 
оренди – нежитлові приміщення загальною площею 80,0 кв.м на першому повер-
сі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, 
вул. Соборна, 44б, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської 
служби у Голованіському районі Кіровоградської області, вартість робіт – 1 680 грн, 
строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;

фізичну особу – підприємця Таран Олену Анатоліївну по об’єкту оренди – не-
житлові приміщення загальною площею 750,82 м2 за адресою: Кіровоградська 
обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна, вул. Перемоги, 89, що перебувають на 
балансі державного закладу «Кіровоградський обласний лабораторний центр Мі-
ністерства охорони здоров’я України», вартість робіт – 1 680 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 5 днів;

ТОВ «АН Експерт» по об’єкту оренди – нежитлові приміщення загальною 
площею 25,5 м2 в одноповерховій будівлі приймальника-розподільника (літ. А) 
за адресою: м. Кіровоград, вул. 40 років Перемоги, 109, що перебувають на ба-
лансі Управління Міністерства внутрішніх справ України в Кіровоградській області, 
вартість робіт – 1 467 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;

ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» по таких об’єктах оренди:
нежитлові приміщення загальною площею 45,2 м2 на першому поверсі адміні-

стративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Жовтне-
ва, 79, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби у 
Маловисківському районі Кіровоградської області, вартість робіт – 1 600 грн, строк 
виконання робіт з оцінки – 2 дні;

нежитлові приміщення загальною площею 76,5 м2 на першому поверсі адміні-
стративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Бобринець, вул. Миколаїв-
ська, 56, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби 

у Бобринецькому районі Кіровоградської області, вартість робіт – 1 650 грн, строк 
виконання робіт з оцінки – 2 дні;

нежитлове приміщення площею 22,90 м2 на цокольному поверсі будівлі по-
штового зв’язку за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Поповича, 3, 
що перебуває на балансі Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта», вартість 
робіт – 1 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;

ПП «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ» по об’єкту орен-
ди – частина приміщення коридору площею 2,0 м

2

 на першому поверсі голов-
ного адміністративно-учбового корпусу № 1 за адресою: Кіровоградська обл., 
м. Світловодськ, вул. Єгорова, 15, що перебуває на балансі Кіровоградського на-
ціонального технічного університету, вартість робіт – 1 689 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 2 дні.

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

оціночної діяльності, що відбувся 07.11.2016
Об’єкти оренди.
1. Нежитлові приміщення (№ 19 площею 31,5 м2 та № 18 частина площею 

48,5 м2) на першому поверсі адміністративного (інженерного) корпусу загальною 
площею 80,0 м2, м. Львів, вул. Авіаційна, 3, мета проведення оцінки – продовження 
договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». 
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт –1480 грн.

2. Вимощення асфальтобетонне загальною площею 1 635,0 м2 та окремосто-
яча будівля пункту заправки літ. Ю-1 площею 7,0 м2, м. Львів, вул. Курмановича, 
1а, мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт 
оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «ЗАХІД». Термін виконання робіт – 
5 к/д. Вартість робіт – 1590 грн.

3. Нежитлове приміщення № 18 загальною площею 15,3 м2 на першому по-
версі навчального корпусу № 2, м. Львів, вул. Підвальна, 18, мета проведення 
оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльнос-
ті – ТзОВ «Інвестиційна група «ЗАХІД». Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість 
робіт – 1590 грн.

4. Нежитлові приміщення будівлі прохідної до спального корпусу № 1 загаль-
ною площею 77,6 м2, Львівська обл., м. Трускавець, вул. Суховоля, 35, мета про-
ведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної 
діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «ЗАХІД». Термін виконання робіт – 5 р/д. 
Вартість робіт – 1590 грн.

5. Вбудоване нежитлове приміщення площею 173,9 м2 на першому поверсі 
виробничого корпусу, м. Львів, вул. Тернопільська, 38, мета проведення оцінки – 
укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – СПД 
Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 3 р/д. Вартість робіт – 1600 грн.

Об'єкт приватизації державної власності.
1. Об’єкт незавершеного будівництва – плавальний бассейн, Львівська обл., 

Пустомитівський р-н, с. Звенигород, пл. Звенигород, 1461, мета проведення 
оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні під розбирання. Переможець – 
суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМАШ». Термін виконання робіт – 5 к/д. 
Вартість робіт – 1800 грн.
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інформація 
рв фдму по Полтавській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 03.11.2016

Переможцями конкурсу визнано:
юридичну особу – ТОВ «Експертсервіс Україна» на проведення оцінки дер-

жавного майна:
об’єкта незавершеного будівництва – одноповерхового 4-кімнатного житло-

вого будинку з підсобними господарськими приміщеннями (разом із земельною 
ділянкою) за адресою: вул. Степна, 15, с. Абазівка, Полтавський р-н, Полтавська 
обл., що обліковується на балансі Полтавського тампонажного управління ПАТ 
«Укрнафта». Мета оцінки – визначення ринкової вартості шляхом продажу на аук-
ціоні. Вартість виконаних робіт – 9328,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 
15 календарних днів;

нежитлової будівлі магазину площею 81,5 кв. м разом із земельною ділянкою 
0,0344 га за адресою: вул. Центральна, 5, с. Коханівка, Чутівський р-н, Полтавська 
обл., що обліковується на балансі ВАТ «Павлівське». Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні. Вартість виконаних робіт – 5720,00 
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

інформація 
рв фдму по рівненській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 04.11. 2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання 

послуг з оцінки об’єктів, а саме:
частина будівлі їдальні площею 279,95 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 

106, що перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал–Еко», з метою укладення до-
говору оренди визнано ФОП Костючок Н. Л. Строк виконання робіт з оцінки – 12 
календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 1800 грн;

будівля котельні «К-2» площею 1016,9 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 
106, що перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал–Еко», з метою укладення до-
говору оренди визнано ФОП Костючок Н. Л. Строк виконання робіт з оцінки – 12 
календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 1800 грн;

нежитлові приміщення загальною площею 57,3 м2 зі сходовою площадкою 
площею 20,8 кв м на першому поверсі будівлі сауни за адресою: Рівненська обл., 
Корецький р-н, м. Корець, вул. Київська, 107б, яка перебуває на балансі ПП «Пла-
странс», з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі 
визнано ПП «Експерт–Рівне–Консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 15 кален-
дарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3500 грн.

інформація 
рв фдму по Харківській області про підсумки конкурсів з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які відбулися 03.11.2016
I. Об’ єкти оренди.

№ 
з/п

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

код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

Вартість робіт 
/ строк ви-

конання

Пере-
можець 
конкурсу

Мета проведення 
оцінки

1 Ділянка покрівлі 5-поверхової будівлі загальною площею 
19,4 м2 за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, м/р Авіатор, 
що перебуває на балансі ДП «Чугуївський авіаційний ре-
монтний завод», код 08305644, тел. (05746) 42-103, 41-957

1800/5
ФОП 

Жари-
хін Ю. В.

Визначення вартості 
об’єкта з метою про-
довження договору 
оренди

2 Нежитлове приміщення – хол 1-го поверху 7-поверхової 
будівлі університетського стоматологічного центру, за-
гальна площа 17,2 м2, адреса: м. Харків, просп. Перемоги, 
51, що перебуває на балансі Харківського національного 
медичного університету, код 01896866, тел. 707-73-80

1800/3
ФОП Со-
рокіна І. 

М.

Визначення вартості 
об’єкта з метою про-
довження договору 
оренди

3 Нежитлові приміщення на першому поверсі: кімн. № 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 пло-
щею 269,8 м2 та нежитлові приміщення підвалу: кімн. 
№ I-XI площею 161,8 м2, загальною площею 431,6 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 15, що перебувають 
на балансі Національного аерокосмічного університету 
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 
код 02066769, тел. 315-10-56, 788-40-09, 315-11-31

3200/3
ФОП Со-
рокіна І. 

М.

Визначення вартості 
об’єкта з метою про-
довження договору 
оренди

4 Нежитлові приміщення загальною площею 117,9 м2, 
що перебувають на балансі Солоницівської селищної 
ради, за адресою:62370, Харківська обл., Дергачівський 
р-н, смт Солоницівка, вул. Горького, 25а, код 04398821, 
тел. (057) 783-71-10

1800/5
ФОП 

Жари-
хін Ю. В.

Визначення вартості 
об’єкта з метою про-
довження договору 
оренди

5 Нежитлове приміщення на 1-му поверсі 2-поверхової 
адміністративної будівлі загальною площею 49,3 м2, 
що перебуває на балансі Солоницівської селищної ради, 
за адресою: 62370, Харківська обл., Дергачівський 
р-н, смт Солоницівка, вул. Пушкіна, 27, код 04398821, 
тел. (057) 783-71-10

1800/5
ФОП 

Жари-
хін Ю. В.

Визначення вартості 
об’єкта з метою про-
довження договору 
оренди

6 Нежитлове приміщення, вбудоване в цокольний по-
верх 5-по верхової будівлі, загальною площею 16,2 м2, 
що перебуває на балансі Солоницівської селищної ради, 
за адресою:62371, Харківська обл., Дергачівський р-н, 
с Подвірки, вул. Курязька,12, код 04398821, тел. (057) 
783-71-10

1800/5
ФОП 

Жари-
хін Ю. В.

Визначення вартості 
об’єкта з метою про-
довження договору 
оренди

інформація 
рв фдму по Хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 08.11.016

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – 
підсобні приміщення недіючого спортивного корпусу загальною площею 175,0 м2, 
що обліковується на балансі Кам’янець-Подільського індустріального коледжу, 
за адресою: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Суворова, 17 ви-
знано ПП «Аспект». Вартість виконання робіт з оцінки – 1700,00 грн (без урахування 
ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – 
приміщення загальною площею 46,31 м2 на другому поверсі центру поштового 
зв’язку № 8, що обліковується на балансі Хмельницької дирекції УДППЗ «Укрпо-
шта», за адресою: Хмельницька обл., м. Нетішин, просп. Курчатова, 2/1 визнано ПП 
«Агентство нерухомого майна «Гудвіл». Вартість виконання робіт з оцінки – 1700,00 
грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – 
частина приміщення на першому поверсі вестибуля бібліотечного корпусу площею 
9,0 м2, що обліковується на балансі Хмельницького національного університету, 
за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 110/1 визнано ФОП Лісову Тетяну 
Вікторівну. Вартість виконання робіт з оцінки – 1650,00 грн (без урахування ПДВ), 
строк виконання робіт – 5 календарних днів.

4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – 
приміщення загальною площею 78,7 м2. центру поштового зв’язку №8, що облі-
ковується на балансі Хмельницької дирекції УДППЗ «Укрпошта» та розташований 
за адресою: Хмельницька обл., м. Городок, вул. Шевченка, 18 визнано ПП «ТЗК-
Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1700,00 грн. (без урахування ПДВ), 
строк виконання робіт – 5 календарних днів.

5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – частина 
приміщення площею 2,0 м2 в будівлі контрольно-пропускного пункту, що облікову-
ється на балансі Замкової виправної колонії Управління державної пенітенціарної 
служби України в Хмельницькій області (№ 58), за адресою: Хмельницька обл., 
м. Ізяслав, вул. Гагаріна, 2 визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 1 725,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання 
робіт – 5 календарних днів.

6. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – група інвен-
тарних об’єктiв у складі: будівля гаража площею 204,9 м2; будівля контори площею 
65,6 м2; будівля цеху переробки цінних порід деревини площею 920, 0 м2; навіс пло-
щею 171,2 м2; навіс для зберігання готової продукції площею 185,9 м2; будівля цеху 
переробки деревини площею 776,1 м2; будівля паркетного цеху площею 684,3 м2; 
будівля складу готової продукції площею 391,2 м2; ангар площею 541,7 м2; будівля 
цеху арболітових блоків площею 191,6 м2; будівля цеху по виготовленню дерев’яної 
стружки площею 251,7 м2; будівля котельні площею 234,1 м2; будівля столярного цеху 
площею 228,5 м2; будівля ремонтної майстерні площею 467,1 м2, що обліковується 
на балансі ДП «Славутське лісове господарство», за адресою: Хмельницька обл., 
Славутський р-н, с. Стригани, вул. Лісна, 52 визнано ПП «Агентство нерухомого 
майна «Гудвіл». Вартість виконання робіт з оцінки – 12750,00 грн (без урахування 
ПДВ), строк виконання робіт – 10 календарних днів.

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

незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 07.11. 2016
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Об’єкт оцінки: приміщення четвертого поверху чотириповерхової будівлі 

площею 30,20 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Держав-
не підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-
економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Коваль 
Ю.В. Дата оцінки: 31.10.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціноч-

ної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 5 календарних днів, 
вартість послуг –1700 грн.

2. Об’єкт оцінки: частина підсобного приміщення на четвертому поверсі у пра-
вому крилі площею 1,0 м2, частина підсобного приміщення на четвертому поверсі у 
лівому крилі площею 1,0 м2, частина підсобного приміщення на восьмому поверсі у 
правому крилі площею 1,0 м2, частина підсобного приміщення на восьмому поверсі 
у лівому крилі площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: вул. Крилова, 51, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ 
«МАКЛАУТ-ІНВЕСТ». Дата оцінки: 30.10.2016. Переможцем конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 5 
календарних днів, вартість послуг – 2800 грн.

3. Об’єкт оцінки: нежитлові приміщення підвалу площею 296,3 м2 (вул. Глібка, 
5, м. Умань, Черкаська обл.), частина нежитлового приміщення на першому поверсі 
головного навчального корпусу площею 5,9 м2 (вул. Інститутська, 4, м. Умань, Чер-
каська обл.), господарське приміщення навчального корпусу № 4 площею 31,0 м2 
(вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл.). Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Уманський національний університет садівництва. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: вул. Глібка, 5, м. Умань, Черкаська обл.; вул. Інститутська, 
4, м. Умань, Черкаська обл.; вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл. Платник 
робіт з оцінки: ФОП Ткаченко В. П. Дата оцінки: 30.10.2016. Переможцем конкур-
су з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання 
роботи – 5 календарних днів, вартість послуг – 4200 грн.

4. Об’єкт оцінки: частина приміщення на першому поверсі будівлі (літ.А-2) 
площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний 
сервісний центр МВС в Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
вул. Лесі Українки, 21, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Автомотознак». 
Дата оцінки: 31.10.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 5 календарних днів, вар-
тість послуг – 1705 грн.

5. Об’єкт оцінки: допоміжні приміщення напівпідпалу (143,9 м2), частини примі-
щення першого поверху (112,3 м2), частини приміщення другого поверху (22,5 м2) 
загальною площею 278,7 м2 за адресою: вул. Хрещатик, 235, м. Черкаси та при-
міщення (74,2 м2) за адресою: бульв. Шевченка, 345, м. Черкаси. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України та пере-
буває в оперативному управлінні (користуванні) Головного управління ДФС у Чер-
каській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Хрещатик, 235, м. Черкаси, 
бульв. Шевченка, 345, м Черкаси. Платник робіт з оцінки: Товарна біржа «Капітал 
Черкащини». Дата оцінки: 31.10.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 4 
календарних дні, вартість послуг – 3950 грн.

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

об’єкта державної власності групи а, що відбувся 10.11.2016
Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлового 

вбудованого підвального приміщення з входами у підвал, яке складається з: при-
міщення 1 загальною площею 155,3 м2, приміщення 2 загальною площею 156,5 м2 
за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Федоренка, 10, що облікову-
ється на балансі ВАТ «Сєвєродонецький приладобудівний завод», з метою визна-
чення початкової ціни визнано ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт»; вартість 
послуг – 2500 грн, термін виконання робіт – 4 дні.

інформація 
рв фдму по львівській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 09.11.2016
Об’єкти оренди.
1. Частина нежитлового приміщення загальною площею 6,0 м2 на першому 

поверсі в будівлі «Б-3» – новий аеровокзал, м. Львів, вул. Любінська, 168, мета 
проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціноч-
ної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2к/д. Вартість робіт – 
1420 грн.

2. Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 36,9 м2 на 11-му по-
версі дванадцятиповерхової будівлі, м. Львів, просп. В. Чорновола, 4, мета про-
ведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної ді-
яльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія». Термін виконання 
робіт – 2к/д. Вартість робіт – 1600 грн.

3. Вбудовані нежитлові приміщення (№ 17, 16, 15) загальною площею 62,6 м2 
на першому поверсі будівлі, м. Львів, смт Брюховичі, вул. Ясна, 3, мета проведення 
оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – 
ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія». Термін виконання робіт – 2к/д. 
Вартість робіт – 1620 грн.

4. Вбудовані нежитлові приміщення № 6, 7 загальною площею 82,7 м2 в одно-
поверховій будівлі гаража (реєстровий номер 33252672.43), м. Львів, вул. Курма-
новича, 1а, мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець – 
суб’єкт оціночної діяльності –ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 3к/д. 
Вартість робіт – 1700 грн.

5. Нежитлові приміщення № 3, 4 на першому поверсі двоповерхової будівлі (літ. 
Ж-2) та нежитлове приміщення № 10 в одноповерховій прибудові (літ. Ж’) загальною 
площею 48,5 м2, м. Львів, вул. Курмановича, 1а, мета проведення оцінки – укладення 
договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». 
Термін виконання робіт – 3к/д. Вартість робіт – 1700 грн.

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

незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбулися 10.11.2016
Переможцями конкурсів визнано:
фізичну особу – підприємця Старікова О. В. на проведення оцінки державно-

го майна – нежитлового приміщення площею 7,5 м2 за адресою: вул. Маршала 
Бірюзова, 26/1, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського професій-
ного ліцею сфери послуг. Мета проведення оцінки – укладення договору орен-
ди. Вартість виконаних робіт – 880,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 
календарних днів;

юрдичну особу – ПП «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведен-
ня оцінки державного майна – адміністративного приміщення площею 11,1 м2 
за адресою: вул. Старокиївська, 12, смт Решетилівка, Полтавська обл., що об-
ліковується на балансі Управління Державної казначейської служби України у Ре-
шетилівському районі Полтавської області. Мета проведення оцінки – укладення 
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1163,00 грн, строк виконання робіт 
по об’єкту – 5 календарних днів;

юрдичну особу – ПП «Центр незалежної оцінки та експертизи» на проведення 
оцінки державного майна:

будівлі гаража педуніверситету площею 228,2 м2 за адресою: вул. Остроград-
ського, 2, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Мета проведення оцінки – укла-
дення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1350,00 грн, строк виконання 
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

частини нежитлового приміщення площею 76,5 м2 за адресою: вул. Неза-
лежності, 21а, м. Хорол, Полтавська обл., що обліковується на балансі Головного 
управління статисики у Полтавській області. Мета проведення оцінки – укладення 
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1250,00 грн, строк виконання робіт 
по об’єкту – 5 календарних днів.

інформація 
рв фдму по тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 08.11.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки об’єкта: частини нежитлового приміщення (кімната) адміністра-
тивного будинку площею 14,6 м2, що перебуває на балансі Головного управління 
статистики у Тернопільській області, за адресою: вул. С. Наливайка, 4, м. Теребов-
ля, Тернопільська обл.  визнано ТОВ «ЕКФ «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою 
продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1600 гривень, 
строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта: підвального приміщення в основній будівлі під 
літ. «А» площею 47,19 м2, що перебуває на балансі РВ ФДМУ по Тернопільській 
області, за адресою: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль визнано Тернопільську 
торгово-промислову палату. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору орен-
ди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1300 гривень, строк виконання робіт – 4 
календарних дні.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта: підвального приміщення в основній будівлі під 
літ. «А» площею 17,75 м2, що перебуває на балансі РВ ФДМУ по Тернопільській 
області, за адресою: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль визнано Тернопільську 
торгово-промислову палату. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору орен-
ди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1300 гривень, строк виконання робіт – 4 
календарних дні.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта: частини нежитлового приміщення загальною площею 
8,0 м2 (у т. ч. площа спільного користування – 2,0 м2) третього поверху головно-
го навчального корпусу, що перебуває на балансі Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, за адресою: вул. М. Кри-

воноса, 2, м. Тернопіль визнано ТОВ «ЕКФ «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з ме-
тою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1450 гривень, строк 
виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта: частини зовнішнього фасаду адміністративної будівлі 
загальною площею 123,5 м2, що перебуває на балансі Департаменту агропромис-
лового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації, за адресою: вул. 
Князя Острозького, 14, м. Тернопіль визнано ТОВ фірму «Гудвіл». Мета проведен-
ня оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з 
метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1700 гривень, строк 
виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта: частини нежитлового приміщення загальною площею 
8,0 м2 (у т. ч. площа спільного користування – 2,0 м2) першого поверху головно-
го навчального корпусу, що перебуває на балансі Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, за адресою: вул. М. Кри-
воноса, 2, м. Тернопіль визнано ТОВ «ЕКФ «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з ме-
тою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1450 гривень, строк 
виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для про-
ведення незалежної оцінки об’єкта: частини нежитлових приміщень площею 
67,9 м2 та частки площ спільного користування площею 1,10 м2 адміністратив-
ного будинку, що перебувають на балансі Управління поліції охорони в Терно-
пільській області, за адресою: вул. Івана Франка, 10а, м. Борщів, Тернопільська 
обл. визнано ТОВ фірму «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1700 гривень, строк виконання ро-
біт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта: частини нежитлового приміщення другого поверху на-
вчального корпусу № 1 літ. «А», позиція 2-30 (коридор) площею 1,0 м2, що перебуває 
на балансі Тернопільського національного економічного університету, за адресою: 
вул. Львівська, 11, м. Тернопіль визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета прове-
дення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати 
з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1500 
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта: гідротехнічних споруд ставу № 8 (а саме: во-
довипуску ставу № 8 (25592421.71.ГЮТСЖЛ065) інв. № 0169-70/5, водонапуску 
ставу № 8 (25592421.71.ГЮТСЖЛ064) інв. № 0169-70/4, дамба № 1 ставу № 8 
(25592421.71.ГЮТСЖЛ061) інв. № 0169-70/1, дамба № 2 ставу № 8 (25592421.71.
ГЮТСЖЛ062) інв. № 0169-70/2, перепускна споруда ставу № 8 (25592421.71.
ГЮТСЖЛ063) інв. № 0169-70/3 за адресою: Тернопільська обл., Лановецький 
р-н, на території Чайчинецької сільської ради та перебуває на балансі ДП «Укр-
риба», визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначен-
ня ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в 
оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1700 гривень, строк виконання ро-
біт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта: нежитлового приміщення поз. 4-6 площею 22,9 м2 
та частки площ спільного користування площею 3,1 м2, разом 26,0 м2 на четвер-
тому поверсі лабораторного корпусу, що перебуває на балансі Тернопільського 
обласного управління водних ресурсів, за адресою: вул. За Рудкою, 35, м. Тер-
нопіль визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в орен-
ду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1500 гривень, строк виконання робіт – 5 
календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта: частини нежитлових приміщень будівлі площею 12,8 м2, 
що перебуває на балансі Тернопільської дирекції Українського державного підпри-
ємства поштового зв’язку «Укрпошта», за адресою: с. Семиківці, Теребовлянський 
р-н, Тернопільська обл. визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою 
продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1600 гривень, 
строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта: частини нежитлових приміщень площею 13,7 м2 та 
площа спільного користування – 1,65 м2, що перебуває на балансі Тернопільської 
дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», 
за адресою: с. Ілавче, Теребовлянський р-н, Тернопільська обл. визнано ТОВ 
«Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Вартість виконання робіт з оцінки – 1650 гривень, строк виконання робіт – 5 ка-
лендарних днів.

інформація 
рв фдму по Харківській області про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності на об’єкти приватизації, які відбулися 16.06.2016
1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення підвалу № 3-20; 1-го 

поверху № 14-52; 2-го поверху № 1-19 загальною площею 1256,7 м2 (колишня 
їдальня № 907) в літ. «БХ-5», які перебувають на балансі ПАТ «Харківський до-
мобудівельний комбінат № 1». Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): 
61106, м. Харків, вул. Плиткова, 12. Мета проведення незалежної оцінки: неза-
лежна оцінка початкової вартості об’єкта державної власності групи А, що при-
ватизується шляхом продажу на аукціоні в електронній формі. Галузь народного 
господарства, основні види продукції (послуг), що виробляються: громадське 
харчування. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових ін-
вестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): нежитлові приміщення 
підвалу № 3-20; 1-го поверху № 14-52; 2-го поверху № 1-19 загальною площею 
1256,7 м2 (колишня їдальня № 907) в літ. «БХ-5», рік введення в експлуатацію – 
1972. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: 
–. Балансова залишкова вартість майна: –. Експертна вартість майна станом на 
30.09.2015 становить 366900 грн без урахування ПДВ. Наявність об’єктів, що 
містять державну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма (дер-
жавна/орендна): державна. Запланована дата оцінки: орієнтовно 31.05.2016. 
Переможець – ПФ Агентство «Схід» . Строк виконання робіт: 9 днів Вартість ви-
конання робіт – 7900 грн.

2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення цокольного поверху  
№ І, 1, 1а, 8, 10÷15, 17, 17а, 18, 20, 21 в літ. «А-9» загальною площею 220,2 м2. Міс-
цезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): м. Харків, просп. Дзюби, 4. Мета 
проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вартості об’єкта дер-
жавної власності групи А, що приватизується шляхом продажу на аукціоні. Галузь 
народного господарства, основні види продукції (послуг), що виробляються: –. 
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних за-
собів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, немате-
ріальних активів) (відомості про об’єкт): нежитлові приміщення цокольного поверху 
№ І, 1,1а, 8, 10÷15, 17, 17а, 18, 20, 21 в житловому будинку літ. «А-9» загальною 
площею 220,2 м2. Рік побудови – 1981. Розмір статутного фонду (власного капіталу) 
господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість майна: –. Наявність 
об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова фор-
ма (державна/орендна): державна. Орієнтовна дата оцінки: 31.05.2016. Перемо-
жець – ДАК «Національна мережа аукціонних центрів». Строк виконання робіт: 4 
дні. Вартість виконання робіт – 2050 грн.

3. Найменування об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення цокольного 
поверху № ІІ, ІV, 22, 23, 23а, 23б в житловому будинку літ. «А-9» загальною пло-
щею 29,7 м2. Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): м. Харків, просп. 
Дзюби, 4. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вар-
тості об’єкта державної власності групи А, що приватизується шляхом продажу 
на аукціоні. Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що 
виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об-
ліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових 
інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): вбудоване нежитлове 
приміщення цокольного поверху № ІІ, ІV, 22, 23, 23а, 23б в житловому будинку 
літ. «А-9» загальною площею 29,7 м2. Рік побудови – 1981. Розмір статутного 
фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова 
вартість майна: –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. 
Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна. Орієнтовна дата 
оцінки: 31.05.2016. Переможець – ПФ Агентство «Схід» . Строк виконання робіт: 9 
днів Вартість виконання робіт – 3960 грн.

4. Найменування об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення цокольного поверху  
№ Iа, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9 в житловому будинку літ. «А-9» загальною площею 81,6 м2. 
Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): м. Харків, просп. Дзюби, 4. Мета 
проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вартості об’єкта дер-
жавної власності групи А, що приватизується шляхом продажу на аукціоні. Галузь 
народного господарства, основні види продукції (послуг), що виробляються: –. 
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних 
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, не-
матеріальних активів) (відомості про об’єкт): вбудовані нежитлові приміщення цо-
кольного поверху № Iа, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9 в житловому будинку літ. «А-9» загальною 
площею 81,6 м2. Рік побудови – 1981. Розмір статутного фонду (власного капіталу) 
господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість майна: –. Наяв-
ність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова 
форма (державна/орендна): державна. Орієнтовна дата оцінки: 31.05.2016. Пе-
реможець – ФОП Дрозд Ю. О.Строк виконання робіт: 5 днів. Вартість виконання 
робіт – 2500 грн.


