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

проДаж об’єктів групи а

підлягають пРИВатИЗації ШляХОМ пРОдаЖУ  
На аУКціОНі

ПереЛік 
об’єктів державної власності групи а,  

що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 14.11.2017 № 1711)

воЛинська обЛасть
1. Приміщення адміністративно-побутового комбінату загальною площею 

3718,3 м2, літер. «А-2» за адресою: 45300, Волинська обл., Іваничівський р-н, 
с. Грибовиця, вул. Миру, 61, що перебуває на балансі Державного підприємства 
«Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» (код за ЄДРПОУ 39244468).

2. Будівля столярної майстерні загальною площею 142,3 м2, літер. «К-1» 
за адресою: 45300, Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Грибовиця, вул. Миру, 
61, що перебуває на балансі Державного підприємства «Об’єднана компанія  
«Укрвуглереструктуризація» (код за ЄДРПОУ 39244468).

3. Будівля матеріального складу загальною площею 297,8 м2, літер. «І-1» 
за адресою: Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Грибовиця, вул. Миру, 61, що 
перебуває на балансі Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвугле-
реструктуризація» (код за ЄДРПОУ 39244468).

4. Будівля цеху їдальні загальною площею 461,3 м2, літер. «М-1» за адресою: 
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Грибовиця, вул. Миру, 61, що перебуває на 
балансі Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуриза-
ція» (код за ЄДРПОУ 39244468).

5. Будівля клуб-буфету загальною площею 436,0 м2, літер. «П-1» за адресою: 
Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Грибовиця, вул. Миру, 61, що перебуває на 
балансі Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуриза-
ція» (код за ЄДРПОУ 39244468).

Чернівецька обЛасть
інформація 

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

Назва об’єкта: виробнича будівля (корпус блоку допоміжного) (літ. А, А’ ) за-
гальною площею 1 085,60 м2.

Місцезнаходження об’єкта: 58023, м. Чернівці, вул. Прутська, 10а.
Зберігач: перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Машзавод».
Відомості про об’єкт: виробнича будівля корпусу блоку допоміжного (літ. А, 

А’) – двоповерхова цегляна будівля з різними рівнями, прибудована до колишнього 
будинку культури «Сучасник». Загальна площа будівлі становить 1085,6 м2 та скла-
дається з: літ. А – 566,9 м2, у т. ч. площа першого поверху – 283,8 м2 та другого по-
верху – 283,1 м2, а також літ. А’ – 518,7 м2, у т. ч. площа першого поверху – 246,8 м2 
та другого поверху – 271,9 м2. Фундамент стрічковий бетонний; стіни та перего-
родки цегляні; перекриття: перший поверх – монолітний з/б на балках, другий по-
верх дерев’яне, оштукатурене; дах – з/б плити; покрівля – азбестоцементні листи; 
підлога бетонна, дощата, паркетні щити, плитка; вікна дерев’яні, вікна – склоблок; 
двері дерев’яні, металеві; інженерні комунікації будівлі – електропостачання, цен-
тральне опалення, вентиляція, водопровід, каналізація, слабкострумові пристрої 
(на дату оцінки інженерні комунікації перебувають у зруйнованому стані та потре-
бують відновлення). Вхід до будівлі з вул. Прутської з території ТОВ «Машзавод» 
та зі сторони ТОВ ВКФ «Юпітер». Будівля має декілька окремих входів: з основно-
го, бокового фасадів, а також із заднього (дворового) фасаду будівлі до частини 
приміщень першого поверху. Вхід на територію заводу обмежений через суворий 
перепускний режим. Будівля не використовується, рік введення в експлуатацію – 
1974. Технічний стан приміщень будівлі незадовільний. Об’єкт розташований у 
серединній зоні міста. Під’їзні дороги до об’єкта з твердим покриттям.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не відведена. Бу-
дівля знаходиться на земельній ділянці, яка згідно з державним актом перебуває 
у постійному користуванні ТОВ «Машзавод».

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 765 725,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 918 870,00 грн. 
ПДВ – 153 145,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: подальше використання об’єкта покупець 

визначає самостійно; дотримання санітарно-екологічних норм утримання об’єкта 
приватизації; відновлення будівельно-технічного стану об’єкта протягом п’яти ро-
ків з моменту набуття права власності на об’єкт; здійснити державну реєстрацію 
об’єкта (нерухомого майна) в установленому законодавством порядку протягом 
року після набуття права власності на об’єкт; питання користування земельною 
ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного за-
конодавства після набуття права власності на об’єкт; покупець зобов’язаний не 
перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов договору, 
надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов як 
шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так і шляхом перевірок безпо-
середньо на об’єкті до моменту підписання акта підсумкової перевірки; забороня-
ється подальше відчуження об’єкта приватизації протягом 3 років з моменту його 
придбання покупцем. Після спливу вказаного терміну відчуження об’єкта можливе 
лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених догово-
ром купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який 
здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 91 887,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

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

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

аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено 
15.12.2017 українською універсальною біржею, час початку внесення ціно-
вих пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових 
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

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

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

Кінцевий термін приймання заяв: 11.12.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. До-

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

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

інформація 
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта  

державної власності – єдиного майнового комплексу 
 державного підприємства «торговий дім «буковинська горілка» 

разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Торго-

вий дім «Буковинська горілка».
Балансоутримувач: державне підприємство «Торговий дім «Буковинська го-

рілка». Код за ЄДРПОУ 22849629.
Місцезнаходження об’єкта: 58023, м. Чернівці, вул. Лесина, 4а.
Предмет діяльності об’єкта: торгова діяльність в сфері оптової, роздрібної 

торгівлі і громадського харчування по реалізації продовольчих и непродовольчих 
товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять 
нежитлова будівля магазину літ. «А» площею 67,8 м2 та земельна ділянка 
7310136600:35:004:0024 площею 0,042 га. Зазначена нежитлова будівля мага-
зину не використовується.

Об’єкт розташований у периферійній зоні м. Чернівці у виробничо-складській 
його частині.

Місце розташування об’єкта відносно основних центрів: відстань до центру 
міста – 6,0 км; відстань до залізничного вокзалу – 8,3 км; відстань до міжміського 
автовокзалу – 5,5 км; відстань до аеропорту – 4,5 км; відстань до зупинок громад-
ського транспорту – 1,0-1,5 км на вул. Руській.

Наявне обладнання (9 од.). Оборотні активи у підприємства відсутні.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт, 

загальною площею 0,042 га, кадастровий номер 7310136600:35:004:0024. Право 
користування на земельну ділянку не оформлено.

Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює ви-
робничу діяльність. Баланс активів і пасивів – 285,4 тис. грн. За останні три роки 
підприємство нерентабельне.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забрудню-
ючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на 
території підприємства не утворюються і не зберігаються.

Кількість та склад робочих місць на дату інвентаризації майна: 2 особи (в. о. ди-
ректора підприємства, головний бухгалтер).

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 352 459,00 грн, 
у т. ч. вартість нежитлової будівлі – 198 383,00 грн; вартість земельної ділянки – 
151 032,00 грн; вартість обладнання – 3 044,00 грн. ПДВ – 70 492,00 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 422 951,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення до-

говору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному обсязі 
ціни об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі; подальше ви-
користання об’єкта та умови його експлуатації покупець визначає самостійно; 
після придбання об’єкта приватизації новий власник стає правонаступником усіх 
прав та обов’язків приватизованого підприємства відповідно до умов договору 
купівлі-продажу та законодавства України; недопущення звільнення працівників 
підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком 
звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або 
вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на 
підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю Украї-
ни) протягом 6 місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації; 
здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна) в уста-
новленому законодавством порядку протягом року після набуття права власності 
на об’єкт; протягом одного року після підписання акта приймання-передавання 
об’єкта разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити пра-
во власності на земельну ділянку (з можливістю зміни її цільового призначення) 
згідно з чинним законодавством України; у встановленому чинним законодав-
ством порядку покупець зобов’язаний здійснити державну реєстрацію припинен-
ня державного підприємства «Торговий дім «Буковинська горілка» шляхом його 
реорганізації протягом 18 місяців від дня переходу до покупця права власності на 
об’єкт приватизації; покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України 
«Про охорону навколишнього природного середовища»; покупець зобов’язаний 
не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов договору, 
надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов як 
шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так і шляхом перевірок безпо-
середньо на об’єкті приватизації до моменту підписання акта підсумкової пере-
вірки; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації 
разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань 
покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної спла-
ти ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збе-
реження для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не 
виконані покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, 
встановленої законодавством і договором купівлі-продажу.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 42 295,10 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

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

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

аукціон в електронній формі буде проведено 15 грудня 2017 року укра-
їнською універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій 
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій 
(закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку прове-
дення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, 
у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 
09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 
2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії докумен-
тів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української 
Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох ка-
лендарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати 
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 надси-
лання 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 квіт-
ня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня  
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 11 грудня 2017 року 
до 18.00 включно.

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

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

Засновник і видавець –  

фонд державного майна україни
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Чернівецька обЛасть
інформація 

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

дитячої установи (разом із земельною ділянкою)
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – ди-

тяча установа разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Анадоли, 

вул. В. Яцюка.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва державної власнос-

ті – будівля дитячої установи – одноповерхова будівля з мансардою над частиною 
будівлі. Біля будівлі знаходиться свердловина (скважина). Поруч розташовані ме-
режі електро- та газопостачання. Початок будівництва дитячої установи – початок 
2000-х років. Будівельна готовність не завершеної будівництвом будівлі дитячої 
установи становить 75 %. Об’єкт незавершеного будівництва частково межує з те-
риторією школи, яка огороджена металевою сіткою. Об’єкт розташований в центрі 
села. Навколишня забудова представлена нещільною малоповерховою забудовою 
переважно житлового призначення. Район розташування об’єкта характеризуєть-
ся добре розвинутою інфраструктурою. Відстань від об’єкта до сільської ради –  
200 м; до автобусної зупинки – 600 м; до м. Хотин – 2,5 км.

Будівельний майданчик, на якому розташований об’єкт, огороджений, об’єкт 
не охороняється, на ньому відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не вико-
ристані для будівництва.

Відомості про земельну ділянку: цільове призначення земельної ділянки (ка-
дастровий номер 7325082000:01:001:0151): для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд. Площа земельної ділянки, 
усього – 0,25 га.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 209 065,00 грн, у 
т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 144 864,00 грн; земельної ділянки – 
64 200,00 грн. ПДВ – 41 813,00 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 250 878,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Можлива зміна первісного призначення об’єкта за умови дотримання вимог 

Земельного кодексу України.
2. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодав-

ства протягом трьох років з моменту підписання акта приймання-передання та 
ввести його в експлуатацію.

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

4. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання 
об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він 
розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним 
законодавством України.

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

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

7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації 
разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань 
покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати 
ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збережен-
ня для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані 
покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої 
законодавством і договором купівлі-продажу.

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

проДаж об’єктів групи Д Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 25 087,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

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

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

аукціон в електронній формі буде проведено 15 грудня 2017 року укра-
їнською універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій 
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій 
(закінчення аукціону) – 12.00.

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

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

Кінцевий термін приймання заяв: 11 грудня 2017 року до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. До-

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

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

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

будівлі і споруд (разом із земельною ділянкою)
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – бу-

дівлі та споруди, які перебували на балансі СП «Новоселицький м’ясокомбінат», 
разом із земельною ділянкою.

Місцезнаходження об’єкта: Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Строїнці, 
вул. Кобилянська, 2а.

Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – 
будівлі та споруди, які перебували на балансі СП «Новоселицький м’ясокомбінат», 
разом із земельною ділянкою розташовані на околиці села Строїнці на відстані 
близько 800 м від дороги місцевого значення. Поруч з об’єктом оцінки розташо-
вані аграрні поля, кладовище. У 30-хвилинах ходу від об’єкта розташовані будівлі 
старого м’ясокомбінату, споруди Новоселицького РЕС, газорозподільча та газо-
заправна станції, інші виробничі та допоміжні промислові об’єкти.

На будівельному майданчику розпочаті будівництвом у 1985 – 1991 рр., пере-
бувають у стані покинутого будівництва з 1991 року без консервації такі будівлі та 
споруди згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 24 будівлі і споруди 
(22 найменування), а саме:

1. Вагова-прохідна. 2. Розподільчий пристрій 10 кВ. 3. Водонапірна насосна 
станція. 4. Пункт мийки та дезінфекції машин. 5. Дезінфектор. 6. Пожежні резер-
вуари ємністю 250 м3 (2 шт.). 7. Резервуари 1 400 м3 (2 шт.). 8. Димохідна труба. 
9. Внутрішньомайданчикові мережі каналізації. 10. Водонапірна башта 300 м3. 
11. М’ясопереробний корпус. 12. М’ясожировий корпус. 13. Холодильник з комп-
ресорною. 14. Корпус передубойного утримання худоби. 15. Матеріальний склад. 

16. Адміністративно-побутовий корпус. 17. Хлораторна. 18. Санбійня. 19. Склад амі-
аку та масел. 20. Жирозбірник (жижезбірник). 21. Канижна. 22. Установка мазуто-
постачання. Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не охороняється, 
навколо всього будівельного майданчика є огорожа з залізобетонних плит.

Відомості про земельну ділянку: цільове призначення земельної ділянки (ка-
дастровий номер 7323087900:02:005:0235): для розміщення основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості. Площа земельної ділянки, усього – 11,0706 га.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 1 921 322,00 грн, 
у т. ч.: об’єктів незавершеного будівництва – 342 654,00 грн; земельної ділянки – 
1 578 668,00 грн. ПДВ – 384 264,40 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 2 305 586,40 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва та при-

вести земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, в належний стан (провести 
рекультивацію) відповідно до вимог чинного законодавства протягом 3 років з мо-
менту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва.

2. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати до-
тримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища».

3. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення розби-
рання та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-
продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, 
документи тощо про виконання умов договору.

4. Земельна ділянка придбавається покупцем тільки під забудову.
5. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише за 

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

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 230 558,64 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

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

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

аукціон в електронній формі буде проведено 15 грудня 2017 року укра-
їнською універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій 
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій 
(закінчення аукціону) – 12.00.

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

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

Кінцевий термін приймання заяв: 11 грудня 2017 року до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. До-

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

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

управління конкурсного продажу, т. 280-35-29

проДаж об’єктів групи е

ЗакарПатська обЛасть
інформація 

про повторний продаж на аукціоні об’єкта  
державної власності – державної частки у статутному капіталі  

тзов «Липчанблок» розміром 22,5 %
Найменування: державна частка у статутному капіталі ТзОВ «Липчанблок» роз-

міром 22,5 %. Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 22098117.
Місцезнаходження товариства: 90415, Закарпатська обл., Хустський р-н, 

с. Липча, вул. Вакарова, 54.
Розмір статутного капіталу: 5 364 890,00 гривень.
Розмір частки, запропонованої до продажу: 22,5 %.
Номінальна вартість частки: 1 207 100,00 гривень.
Основні види діяльності: виробництво цегли, черепиці та інших будівельних 

виробів із випаленої цегли.
Середньооблікова чисельність працюючих: 2 особи.

Показники економічної діяльності за останні три роки

Показник 2015 р. 2016 р. 6 місяців 2017 р.
Баланс активів і пасивів, тис. грн  34584,5 34227,1 34241,3
Рентабельність діяльності, % -4,320 -6,600 -1,210
Вартість власного капіталу, тис. грн 475,2 -301,7 -654,1
Чистий прибуток (збиток), тис. грн (637,2) (776,9) (352,4)
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн 147,5 117,7 289,1

ТзОВ «Липчанблок» передано в постійне користування земельну ділянку (с. 
Липча, ур. Полінець) загальною площею 2,8 га для розташування виробничої бази 
та в його користуванні (право оренди) перебуває земельна ділянка під кар’єром 
загальною площею 9,324 га.

Виробнича діяльність підприємства припинена з 01.12.2011.
Початкова ціна продажу державної частки: 1 246 536,00 грн (один міль-

йон двісті сорок шість тисяч п’ятсот тридцять шість грн 00 коп.).
Засоби платежу – грошові кошти.
Умови продажу об’єкта приватизації.
У встановлений договором строк сплатити ціну продажу об’єкта; у встановле-

ний договором строк прийняти об’єкт; надавати продавцю необхідні документи, 
відомості, матеріали тощо про виконання умов договору. Не перешкоджати про-
давцю у здійсненні контролю за виконанням умов договору; подальше відчуження 
та передача в заставу покупцем об’єкта в період чинності умов договору здійсню-
ється за погодженням продавця із забезпеченням переходу до нового власника 
всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження.

В аукціоні з продажу державної частки у статутному капіталі ТзОВ «Липчанблок» 
мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації 
згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».

До участі в аукціоні не допускаються юридичні та фізичні особи, визначені в 
частині 3 статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», а саме:

юридичні особи, власником більш як 25% акцій (часток, паїв), яких є держа-
ва Україна;

юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінце-
вим бенефіціарним власником (контролером), яких є резидент держави, визнаної 
Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною 
Радою України державою-агресором;

органи державної влади;
працівники державних органів приватизації;
державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні 

акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Мі-

ністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у 
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;

особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим 
бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або 
є пов’язаними особами таких осіб:

юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній 
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано 
санкції відповідно до законодавства;

фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, 
визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких за-
стосовано санкції відповідно до законодавства.

Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані санкції 
відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017, 
яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 
28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та 
інших обмежувальних заходів (санкцій) та Закону України «Про санкції».

Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати до державного органу 
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.

Разом із заявою для участі у аукціоні подаються:
інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах 

яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних 
осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відповідно до Закону України 
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення»; для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів 
про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для по-
тенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

Відповідальність за недостовірність, неповноту поданого документа та 
обов’язок довести своє право на придбання об’єктів державної власності покла-
дається на покупця.

Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для участі у аукціоні у розмірі одного неоподатковуваного мі-

німуму доходів громадян, що становить 17,00 грн, вноситься на р/р № 37182500900001 
в ГУДКСУ по Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, 
код за ЄДРПОУ 22111310, МФО 812016. Призначення платежу: реєстраційний внесок 
для участі у аукціоні з продажу державної частки ТзОВ «Липчанблок»;

грошові кошти в розмірі 124 653,60 грн (сто двадцять чотири тисячі шістсот 
п’ятдесят три грн 60 коп.), що становить 10 % початкової ціни продажу держав-
ної частки, перераховуються на на р/р № 37316006018418 в ДКСУ, МФО 820172, 
одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код за ЄДРПОУ 22111310. Призна-
чення платежу: внесок грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни з продажу 
державної частки ТзОВ «Липчанблок».

Аукціон буде проводитись відповідно до Порядку здійснення підготовки до 
приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах 
господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснова-
них на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території 
України або за її межами, затвердженого наказом ФДМУ від 22.05.2012 № 723 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.06.2012 № 937/21249.

Заява та документи, обов’язкові для всіх заявників, на участь в аукціоні приймають-
ся з дня публікації цієї інформації у робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 
за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315.

Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 11 грудня 2017 р. до 17.00.
аукціон буде проведено 15 грудня 2017 р. об 11.00 за адресою: м. ужго-

род, вул. собранецька, 60, кімн. 315.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Закарпатська обл., Хустський 

р-н, с. Липча, вул. Вакарова, 54.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Закарпатській об-

ласті (м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; тел. для довідок в Ужгороді 
(0312) 61-38-83).

ОгОлОШеННя пРО НаМіР пеРедатИ деРЖаВНе МаЙНО В ОРеНдУ

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

о р е н Д а

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн

максимально можливий 
строк оренди мета використання

1 Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України

02968154, Державне підприємство «Житомирторф», 10008, м. Жи-
томир, вул. Велика Бердичівська, 25, тел./факс (0412) 22-78-95

Нежитлові приміщення в адмінбу-
дівлі (літ. А) 

02968154.1. ИШЦЧЮШ001 м. Житомир, вул. Велика Бердичів-
ська, 25

42,0 133 752,00 2 роки 364 дні Організація ремонту та технічного обслугову-
вання офісної та комп’ютерної техніки

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому кон-
верті 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 час-
тини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можливий 
строк оренди мета використання

1 Державна казначейська 
служба України

37916934, Управління Державної казначейської служби України у Свалявському районі Закарпатської 
області, Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Л. Толстого, 2, тел./факс (03133) 2-34-97

Вбудовані приміщення (поз. 2-14, 2-15, 2-16, 2-17) 
мансардного поверху адмінбудинку літ. А, А , А

37916934.1.АААГБГ690 Закарпатська обл., м. Сва-
лява, вул. Л. Толстого, 2

39,7 200 606,00 2 роки 364 дні Розміщення офісних 
приміщень

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

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

34509969, Державне підприємство «Екотрансенерго», 81053, Львів-
ська обл., Яворівський р-н, c. Новий Яр

Будівля заправної станції «A-1» (22,1 м2) з пло-
щадкою гаражного господарства «I» (14 715,0 м2)

– Львівcька обл., Яворівський  р-н, 
c. Новий Яр, вул. Курортна, 117a 

22,1; 
14 715,0 

 4 257 500,00 
станом на 31.07.2017

5 років Розміщення гаража і обслуговування власного 
транспорту (інше використання)

2 Міністерство освіти і науки 
України

34716922, Державний вищий навчальний заклад «Університет бан-
ківської справи», 04070, м. Київ, вул. Aндріївська, 1

Частина нежитлових приміщень (№ 20 –14,3 м2 
та № 20a – 4,0 м2) на 1-му поверсі будівлі

– м. Львів, вул.Cічових Стріль-
ців, 11

18,3 494 400,00 
станом на 30.06.2017

1 рік Розміщення торговельного об’єкта з продажу 
книг, газет, журналів, виданих українською мовою

3 Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій

08571340, Львівський державний Університет безпеки життєдіяль-
ності, м. Львів,  вул. Клепарівська, 35, тел. (032) 233-32-40

Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі 
навчальної пожежно-рятувальної частини 

08571340.1.ЧСВЖМШ009 м.Львів, вул. Клепарівська, 35 1,0 15 813,00  
станом на 30.09.2017

2 (два) роки 364 дні Розміщення торговельного автомата, що відпус-
кає продовольчі товари

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з напи-
сом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої 
ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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огоЛоШення орендодавця – рв фдму По микоЛаївській обЛасті про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можливий 
строк оренди мета використання

1 Міністерство внутріш-
ніх справ України

24522950, Южноукраїнський МВ УМВС України в Миколаївській області, 55000, Миколаїв-
ська обл., м. Южноукраїнськ, вул. Спортивна, 3, тел.: (05136) 2-54-00, 5-62-60

Нежитлові приміщення 2-го поверху 
адміністративної будівлі 

– Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, 
вул. Спортивна, 3

186,92 212 684,00 2 роки  364 дні Офіс 

2 Державна фіскальна 
служба України

25286486, Державне підприємство «Сервісно-видавничий центр», вул. Нижньоюрківська, 
6, м. Київ, 04080, тел. (044) 501-06-30

Частина холу вбудовано-прибудованої 
будівлі 

25286486.1. УЕЕАШД001 Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, 
вул. Енергобудівників, 5

24,0 26 720,00 2 роки 364 дні Розміщення громадської організації

2 Міністерство освіти 
і науки України

26446762, Новобузький коледж Миколаївського національного аграрного університету, 
площа Свободи, 46, м. Новий Буг, Миколаївська обл., 55601, тел. (05151) 9-16-76

Частина приміщень головного учбо-
вого корпусу

– Миколаївська обл., м. Новий Буг, пло-
ща Свободи, 46

2 715,6 3 387 930,00 2 роки 11 місяців Проведення навчального процесу (част-
ково погодинне використання) 

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

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна пло-
ща, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України

02497967, Державне підприємство «Державний проектний інститут містобудування «Міськбуд-
проект» (м. Полтава), вул. Гоголя, 25,  м. Полтава, 36011, тел. (0532) 60-78-35

Частина нежитлового приміщен-
ня на 3-му поверсі 

02497967.1.АААДДК932 вул. Гоголя, 25, 
м. Полтава

67,5 479 900,0 2 роки 11 місяців Офіс 

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

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство охорони 
здоров’я України

38503358, ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України», 33028 м. Рівне, 
вул. Котляревського, 3, тел. (0362) 23-02-70

Частина адміністратив-
ного приміщення

38503358.1.ААААКЛ889 Рівненська обл., смт Гоща, 
вул. Незалежності, 20

25,1 48 145,00 1 рік Розміщення закладу соціального обслуговування для сімей, ді-
тей та молоді, що утримується за рахунок місцевого бюджету

2 Державна казначейська 
служба України

37870717, Управління Державної казначейської служби України у Гощанському районі Рів-
ненської області, 35400, Рівненська обл., смт Гоща, вул. Садова, 2, тел. (03650) 2-12-39

Нежитлове приміщення 37870717.1.АААДЕГ441 Рівненська обл., смт Гоща, 
вул. Садова, 2

12,2 24 930,00 2 роки 11 місяців Розміщення офіса

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

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

№ 
з/п 

Назва органу 
управління

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

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

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство осві-
ти і науки України

21188189, Харківський механічний технікум  
ім. О. О. Морозова, 61036, м. Харків, вул. Морозова, 4/1, тел.: 
(057) 737-96-03, 784-42-84 

Нежитлові приміщення – частини кімн. № 19 (S = 27,1 м2), 27 (S = 70,6 м2), кімн. 
№ 25, 26 на 2-му поверсі 3-поверхової громадської будівлі навчально-виробничого 
корпусу, літ. А-3, інв. №10310002 

– м. Харків, вул. Моро-
зова, 4/1

116,0 645 100,00 1 рік Розміщення їдальні, що не здійснює продаж това-
рів підакцизної групи, у навчальному закладі

2 Міністерство обо-
рони України 

24975516, ДП МОУ «Харківське управління механізації та будівни-
цтва», 61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 218, тел. (057) 
712-88-41

Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, частина кімн. № 5 (S= 42,7 м2) та час-
тина кімн. № 7 (S= 108,0 м2 та 319,1 м2) на 1-му поверсі одноповерхової будівлі 
виробничо-технічного комплексу, інв. № 3 

– м. Харків, вул. Велика 
Панасівська, 218

557,4 718 800,00 2 роки 11 місяців Розміщення майстерні, що здійснює технічне об-
слуговування та ремонт автомобілів

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

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 неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Державна казначейська 
служба України

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

Частина нежитлових приміщень на 
першому поверсі двоповерхової будівлі 

36777814.1.АААГБГ991 пл. Миру, 33, смт Лисянка, 
Черкаська обл. 

150,0 370 160,00 2 роки 364 дні Діяльність в офісних приміщеннях або інша підприєм-
ницька діяльність, площі загального користування 

2 Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі 
України 

00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інсти-
тут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 205, 
м. Черкаси, тел. (0472) 33-68-95

Приміщення другого поверху 
4-поверхової адміністративної будівлі

– бульв. Шевченка, 205, 
м. Черкаси

17,7 85 200,00 2 роки 364 дні Провадження діяльності в офісних приміщеннях

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

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач

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

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

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

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти і науки 
України

02548914, Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області, 17500, Черні-
гівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 337, тел.: (04637) 5-34-42, 5-09-57

Нежитлове приміщення на 1-му поверсі будівлі 
колишнього навчального корпусу

02548914.1. УСОДЮЦ001 Чернігівська обл., м. Прилуки, 
вул. Київська, 337

45,72 163 598,00 2 роки 364 дні Торгівля непродовольчими 
товарами

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ по Чернігів-
ській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець 
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально 
можливий строк 

оренди
мета використання

1 Міністерство культури 
України

22928085, ДП «Національний центр Олександра Довженка», 
03040, м. Київ, вул. Васильківська, 1, тел. 257-76-98, 257-30-17

Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 
6-му поверсі корпусу № 6 

22928085.1.АААДДЛ 712 м. Київ,  вул. Васильків-
ська, 1 

50,6 730 980,00 
станом на 31.08.2017

2 роки 11 місяців Розміщення професійного творчого працівника на площі (творча май-
стерня), що не використовується для проведення підприємницької діяль-
ності, а саме: для проведення репетицій і музичних досліджень

2 Міністерство освіти і науки 
України

19036779, Київська державна академія водного транспорту іме-
ні гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, 04071, м. Київ, 
вул. Фрунзе, 9, тел.: 463-74-70, 417-17-57

Нерухоме майно – приміщення 2-го поверху 
навчального корпусу

– м. Київ, вул. Вінниць-
ка, 10 

8,1 105 000,00 
станом на 30.06.2017

1 рік Розміщення буфету у навчальному закладі, що не здійснює продаж това-
рів підакцизної групи

3 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

 37508596, Міністерство економічного розвитку і торгівлі Украї-
ни, 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, тел. 253-93-94

Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 
цокольному поверсі адміністративної будівлі

37508596.2.ЮМЦУПР102 м. Київ, бульв. Дружби 
Народів, 28

33,9 645 500,00  
станом на 31.08.2017  

2 роки 11 місяців  Розміщення офіса 

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «За-
ява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОгОлОШеННя пРО пРОВедеННя КОНКУРСіВ На пРаВО ОРеНдИ МаЙНа

іНфОРМація РегіОНальНИХ ВідділеНь фдМУ

Львівська обЛасть
інформація 

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

� Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 55, 56, 57, 58, 59, 60 загаль-
ною площею 98,9 м2 на 3-му поверсі будівлі за адресою: м. Львів, вул. Січо-
вих Стрільців,11.

Об’єкт оренди перебуває на балансі Державного вищого навчального закладу 
«Університет банківської справи».

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Використання орендованого майна: розміщення громадської організації на 

площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і ста-
новить 98,9 м2 (на площі не більше як 50,0 м2 та понад 50,0 м2 (48,9 м2).

2. Початковий розмір орендної плати становить 7 383,05 грн без Пдв 
за базовий місяць оренди – вересень 2017 року, виходячи із вартості майна –  
1 743 204,00 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна станом 
на 30.06.2017.

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

4. Об’єкт оренди не підлягає приватизації.
5. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
6. Строк оренди – 2 роки 364 дні.
7. Укладення договору страхування орендованого майна протягом місяця після 

укладення договору оренди.
8. Протягом 15 днів укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір 

про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, 
плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю.

9. Сплата платником коштів за виготовлення звіту про оцінку майна згідно з 
умовами договору на проведення оцінки майна № 224/17 від 10.08.2017. У випадку 
якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна не став переможцем 
конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат пере-
можцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення договору оренди 
(за умови надання підтвердних документів).

конкурс буде проведено в рв фдму по Львівській області (79000, 
м. Львів, вул. січових стрільців, 3, каб. 8) на 11-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації в газеті «відомості приватизації» об 11.30.

Кінцевий термін приймання заяв та інших документів, що визначені п. 7 По-
рядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (далі – Порядок), – за 
3 (три) робочих дні до дати проведення конкурсу.

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

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

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

вноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установ-
чих документів; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію звіту про фінансові 
результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгова-

ності за останній рік; довідку від учасника конкурсу про те, що стосовно ньо го не 
порушено справу про банкрутство;

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

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

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

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

підСУМКИ
інформація 

рв фдму по київській області про підсумки конкурсу на право 
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 10.11.2017

За результатами засідання конкурсної комісії щодо визначення переможця 
конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за 
принципом аукціону на право оренди частини приміщення № 2 площею 3,6 м2 на 
першому поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) (Лот 3) за адресою: 
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «Міжнарод-
ний аеропорт Бориспіль» («Відомості приватизації» від 30.10.2017 № 85 (1105) 
переможцем визнано – ТОВ «Фінансова компанія «АЛЬФА – ІНВЕСТ ГРУП» (код 
за ЄДРПОУ 39013808).

інформація 
рв фдму по Львівській області про підсумки конкурсу на право 
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 31.10.2017

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного не-
рухомого майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 (зі зміна-
ми), повідомляємо про те, що за результатом конкурсу із застосуванням принципу 
аукціону на право оренди нерухомого державного майна – частини нежитлового 
приміщення загальною площею 375,0 м2 на другому поверсі будівлі під літерою 
«Б-3» – новий аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» за адресою: м. Львів, 
вул. Любінська, 168, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» 
ім. Данила Галицького», конкурсною комісією прийнято рішення про укладення 
договору оренди з переможцем конкурсу – ПП «ПАВО ГРУП».

інформація 
рв фдму по Львівській області про підсумки конкурсу на право 
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 31.10.2017

За результатами засідання конкурсною комісією прийнято рішення про укла-
дення РВ ФДМУ по Львівській області договору оренди нерухомого державного 
майна – частини нежитлового приміщення (коридору) загальною площею 4,0 м2 
на 1-му поверсі головного корпусу за адресою: м. Львів, вул. Університетськa, 
1, що перебуває на балансі Львівського національного університету імені Івана 
Франка, із ПАТ КБ «Приватбанк».

іНфОРМація пРО ОРеНдУ ВіЙСьКОВОгО МаЙНа
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація 
кев м. харкова про проведення конкурсу  

на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Харків, 

адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
� Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення будівлі 

№ 203 загальною площею 36,4 м2 військового містечка № 1 (рогань) за адре-
сою: м. Харків, вул. С. Тархова, 13.

стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного 
законодавства, становить 1 474,92 грн на місяць (без Пдв).

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта: найбільший 
розмір орендної плати; використання нерухомого майна під розміщення магазину, 
який здійснює продаж товарів підакцизної групи; компенсація орендодавцю по-
датку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат 
за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту орендованого майна; 
встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орен-
даря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення 
зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку в розмірі, не 
меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься 
в рахунок плати за останні три місяці оренди.

кінцевий термін приймання документів на конкурс – по завершенні  
20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.

Тел./факс для довідок: (057) 700-44-63, 700-44-66.

інформація 
управління служби безпеки україни в одеській області  

про проведення конкурсу на право оренди  
нерухомого державного (військового) майна

1. Замовник конкурсу.
1.1. Повна назва: Управління Служби безпеки України в Одеській області.
1.2. Адреса: Україна, 65045, м. Одеса, вул. Єврейська, 43.
1.3. Контактні особи з питань проведення конкурсу: Козак Олександр Петрович, 

тел. (048) 779-25-00; Гудович Максим Валерійович, тел. (048) 779-25-00.
2. Інформація про предмет конкурсу, назва об’єкта та його місцезнаходження.
2.1. Предмет конкурсу: передача в оренду нерухомого військового майна –  

частини службового приміщення площею 6,0 м2 будівлі поліклініки, що пере-
буває на балансі Управління СБУ в Одеській області (інв. № 10131001.4) та розта-
шована за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 6, з метою використання – 
розміщення благодійної організації, яка не здійснює підприємницької діяльності.

3. Умови подання конкурсних пропозицій.
3.1. Місце: 65045, м. Одеса, вул. Єврейська, 43, контактні особи з питань про-

ведення конкурсу.
3.2. Спосіб: особисто або через уповноваженого представника (на підставі 

довіреності), форма подання: письмова (в конверті).
4. Перелік документів, які подаються орендарем для участі в конкурсі:
заява про намір узяти в оренду майно, що належить до державної власності, із 

зазначенням найменування, місцезнаходження (місця проживання) та платіжних 
реквізитів заявника; проект договору оренди об’єкта; належним чином оформлена 
довіреність, видана представнику юридичної особи; копії установчих документів, 
засвідчені в нотаріальному порядку (для юридичних осіб), копія виписки або витя-
гу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, 
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копія паспорта (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця про-
живання) – для фізичної особи; копія ліцензії на здійснення юридичною особою 
окремого виду діяльності (за наявністю такого); відомості про фінансовий стан 
(платоспроможність) учасника конкурсу; техніко-економічне обґрунтування оренди 
(варіанти поліпшення орендованого майна), заходи, що плануються для захисту 
навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації 
об’єкта, умови створення безпечних та нешкідливих норм експлуатації об’єкта; 
письмове зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, зобов’язання 
(пропозиції) щодо забезпечення орендної плати (застави майна тощо) та додаткові 
зобов’язання щодо експлуатації об’єкта.

5. Розмір орендної плати.
5.1. стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чин-

ного законодавства України, нерухомого військового майна (частини службового 
приміщення площею 6,0 м2 будівлі поліклініки, що перебуває на балансі Управління 
СБУ в Одеській області (інв. № 10131001.4) та розташована за адресою: м. Одеса, 
вул. Пантелеймонівська, 6, з метою використання – розміщення благодійної орга-
нізації, яка не здійснює підприємницької діяльності) без Пдв – 163,67 грн (сто 
шістдесят три грн 67 коп.) на місяць.

6. Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта.
6.1. Найбільший розмір орендної плати, укладення договору про постачання 

комунальних послуг, забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати 
внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата.

7. Кінцевий строк.
7.1. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – на 30-й календарний 

день після дати опублікування цієї інформації.
8. Додаткова інформація.
8.1. Кваліфікаційні вимоги до учасників встановлюються відповідно до ст. 6 

Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

інформація 
кев м. володимир-волинський про проведення конкурсу 

 на право оренди нерухомого військового майна
Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Володимир-

Волинський, вул. Академіка Глушкова, 1.

� Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення № 2, 3, 4 
площею 236,0 м2 в будівлі № 55 (сховище неопалюване «літ. З-1») військового міс-
течка № 61 за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ківерцівська, 1а.

Балансоутримувач: КЕВ м. Володимир-Волинський.
Ринкова вартість майна, що пропонується в оренду, – 270 514,00 грн (без ПДВ).
стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного 

законодавства України, за базовий місяць розрахунку – вересень 2017 р.  
становить 3 449,05 грн (без Пдв).

Основні вимоги конкурсу: найбільший запланований розмір місячної орендної 
плати; використання об’єкта оренди для виробництва поліграфічної продукції.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії 
документи відповідно до розділу 3 спільного наказу ФДМУ та МОУ від 26.07.2000 
№ 1549/241.

конкурс буде проведено об 11.00 через 21 календарний день після опу-
блікування цієї інформації в газеті «відомості приватизації» за адресою: во-
линська обл., м. володимир-волинський, вул. академіка глушкова, 1.

Кінцевий термін подання заяв для участі у конкурсі – за три робочих дні до про-
ведення конкурсу. Телефон для довідок (03342) 3-33-33.

конкурСи з віДбору розробників Документації із землеуСтрою

сумська обЛасть
інформація 

рв фдму по сумській області про проведення конкурсу  
з відбору виконавців робіт із землеустрою  

з метою продажу об’єкта приватизації
1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із зем-

леустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою 
(встановлення розміру та меж земельної ділянки, погодження меж земельної 
ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення 
меж земельної ділянки межовими знаками, проведення робіт з присвоєння ка-
дастрового номера земельній ділянці, отримання витягу з Державного земель-
ного кадастру).

Дані про об’єкти землеустрою.
1. Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт 

незавершеного будівництва – житловий будинок.  Місцезнаходження об’єкта: 
Сумська обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 61.

орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,18 га.
2. Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт 

незавершеного будівництва – житловий будинок. Місцезнаходження об’єкта: 
Сумська обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 60.

орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,18 га.
3. Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт 

незавершеного будівництва – житловий будинок. Місцезнаходження об’єкта: 
Сумська обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 59.

орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,18 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: накази ФДМУ від 24.10.2006 

№1623 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що під-

лягають приватизації, та виключення з переліку» та від 31.07.2017 № 1245 «Про 
внесення змін у додаток №1 до наказу ФДМУ від 24.10.2006 №1623 «Про включен-
ня до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, 
та виключення з переліку».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із 
землеустрою: технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж в на-
турі (на місцевості) під об’єктом державної власності, погоджена та затверджена у 
встановленому порядку; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння 
кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні 
для продажу земельної ділянки.

Умови конкурсу: 
претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до РВ ФДМУ по Сум-

ській області конкурсну документацію у запечатаному конверті, на якому, крім 
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт 
із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.  
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запе-
чатаний конверт з конкурсною пропозицією. 

До підтвердних документів належать: заява про участь у конкурсі з відбору 
виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про кон-
курсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 
29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 
за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує 
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників подат-
ків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 
відповідній орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії 
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифіка-
ційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, 
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним 

законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація пре-
тендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання 
робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку 
пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замов-
ник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами 
виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 
до Положення) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у кон-
курсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

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

Останній день подання конкурсної документації – 13.12.2017 до 17.00.
конкурс відбудеться 21.12.2017 о 13.00 за адресою рв фдму по 

сумській області: м. суми, вул. харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.  
місцезнаходження комісії: м. суми, вул. харківська, 30/1, рв фдму по  
сумській області. телефон для довідок (0542) 36-11-32.

Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персона-
лом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімн. 9).

підСУМКИ
інформація 

рв фдму по Полтавській області про підсумки конкурсу з відбору 
виконавців робіт із землеустрою, що відбувся 06.11.2017

Переможцем конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою на земельну 
ділянку, на якій розташований об’єкт державної власності групи А – група інвентарних 
об’єктів, у складі: нежитлова будівля лазні з сараєм; нежитлова будівля котельні з 
сараєм (разом із земельною ділянкою) за адресою: 39255, Полтавська обл., Кобе-
ляцький р-н, с. Лучки, вул. Лісова, 24, балансоутримувач відсутній визнано юридичну 
особу – Приватне підприємство «Форас-Ленд» (код за ЄДРПОУ 40039321).

воЛинська обЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення адмінбудинку (літер а-5) 

площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіс-
кальна служба України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43010, Волинська обл., 
м. Луцьк, Київський майдан, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу 
(0332)24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види 
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи 
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо 
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів неру-
хомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, 
паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,9986 га (пропорційний площі (частині 
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинко-
вої території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, Київський майдан, 
4. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративних 
та господарських споруд. Правовий режим земельної ділянки: право постійного 
користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 
станом на 21.01.2016: 4 869 772,76 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): на 
31.10.2017. Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк».

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі літ. «а-2» пло-
щею 17,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відділ агропромис-
лового розвитку Іваничівської РДА. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45300, Волин-
ська обл., смт Іваничі, вул. Грушевського, 23. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення до-
говору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника 
конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необорот-
ні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Роз-
мір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (за-
значається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі 
оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комп-
лексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 909,0 м2 (пропорцій-
ний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: смт Іваничі, 
вул. Грушевського, 23. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсут-
ня. 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 май-
на): на 31.10.2017. Платник робіт з оцінки – Управління виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування України у Волинській області.

� 3. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів: магазин а-2 загаль-
ною площею 1 150,5 м2, склад б-1 загальною площею 110,6 м2 та гараж в-1 
загальною площею 239,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Волинське підприємство по торгівлі та постачанню Міністерства освіти і науки Укра-
їни. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ост-
ровського, 12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон за-
мовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332)24-34-77. 
Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної ді-
яльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (не-
матеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу 
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо за 
групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухо-
мості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, 
паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2508 га (пропорційний площі (частині 
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинко-
вої території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Островського, 
12. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим 
земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ді-
лянки: станом на 24.01.2017: 3 128 552,05 грн. Наявність об’єктів, відомості про які 
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
на 30.11.2017. Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ББС».

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина адмінбудинку а-4 площею 16,6 м2. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Волинське обласне управління 
лісового та мисливського господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, 
Волинська обл., м. Луцьк, просп. Волі, 30. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовжен-
ня дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс 
замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: 
volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господа-
рювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 
–. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарсько-
го товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних 
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних 
ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ді-
лянки, усього: 0,2329 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом 
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце роз-
ташування земельної ділянки: м. Луцьк, просп. Волі, 30. Цільове призначення зе-
мельної ділянки: для обслуговування адміністративних будівель. Правовий режим 

земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Норма-
тивна грошова оцінка земельної ділянки: станом на 22.01.2016: 1 365 143,35 грн. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): на 30.11.2017. Платник робіт з оцінки – 
ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр».

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).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до 
Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області, у разі якщо вартість 
надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практич-
ної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» 
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

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

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

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

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

Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 26.09.2017  
№ 10-59-18295 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з неза-
лежної оцінки майна у IІ кварталі 2017 року» середнє значення ціни послуг з оцін-
ки майна, що склалися для 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 пе-
редавальних пристроїв), – 2,4 тис. грн, комплексу будівель та споруд – 10,8 тис. 
грн. Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься 
як практичний досвід, буде використовуватись інформація, зазначена в таблиці 
«Визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки» (лист ФДМУ від 08.04.2016 
№ 10-36-6493). Подібними об’єктами до об’єктів оцінки за №1, 2, 4 є нерухоме 
майно – приміщення, частини будівель (офіс), за № 3 є нерухоме майно – група 
інвентарних об’єктів (комплекс будівель та споруд).

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

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

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

конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації 
в газеті «відомості приватизації» о 10.00 у рв фдму по волинській області 
за адресою: м. Луцьк, київський майдан, 9, каб. 801.

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

донецька обЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
�  1. Назва об’єкта оцінки: склад для матеріалів загальною площею 

123,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Донецьке міжрайонне 
управління водного господарства (код за ЄДРПОУ 01039553). Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Донецька обл., Великоновосілківський р-н, с-ще Ключове, Старо-
млинівський гідровузол. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з 
метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по До-
нецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна 
адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: фізична особа – ПрАТ «Ве-
ликоновосілківське підприємство по племінній справі в тваринництві». Наявність 
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 30.11.2017.

�  2. Назва об’єкта оцінки:  частина нежитлового вбудованого 
приміщення площею 1,0 м2 у мансарді будівлі (реєстровий номер 
38727770.8.аааибе218). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Маріупольська філія ДП «Адміністрація морських портів України», код за ЄДРПОУ 
38728439. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. 
Луніна, 3. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник 
послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, теле-
факс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з 
оцінки: ПрАТ «Київстар». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2017.

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 
139,7 м2 першого нежитлового поверху будівлі гуртожитку. Найменуван-
ня балансоутримувача об’єкта оцінки: Слов’янський хіміко-механічний технікум 
(код за ЄДРПОУ 00208775). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., 

м. Слов’янськ, вул. Центральна, б. 41. Мета проведення оцінки: визначення вар-
тості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ 
ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, 
електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Касілов В. Д. 
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна) – 31.10.2017.

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення 
площею 1,0 м2 третього поверху виробничої будівлі дистанції сигналізації 
та зв’язку (реєстровий номер 01074957.1024.аааввб105). Найменуван-
ня балансоутримувача об’єкта оцінки: Структурний підрозділ «Маріупольське 
будівельно-монтажне експлуатаційне управління» Регіональної філії «Донецька 
залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», код за ЄДРПОУ 40150216/764 (виробничий підроз-
діл «Маріупольське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних 
робіт та експлуатації будівель і споруд» публічного акціонерного товариства «Укра-
їнська залізниця»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Волноваха, 
пров. Путейський, 10. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. За-
мовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, 
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт 
з оцінки: ФОП Бєдний О. С. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017.

� 5. Назва об’єкта оцінки: частина даху загальною площею 20,0 м2 гурто-
житку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Маріупольський 
будівельний коледж» (код за ЄДРПОУ 01242886). Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Азовстальська, 27. Мета проведення оцінки: 
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг 
з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 
700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ПрАТ 
«ВФ Україна». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017.

� 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 29,3 м2 першо-
го поверху адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Донецький юридичний інститут МВС України, код за ЄДРПОУ 08571423. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Буді-
вельників, б. 145. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою 
укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій 
області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: 
donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Хартоненко Л. М. Наявність 
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 30.11.2017.

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

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

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

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

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

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

При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комі-
сією буде враховуватись в якості подібного до об’єктів оцінки № 1, 3, 6 практичний 
досвід з оцінки приміщень, частин будівель, № 2, 4, 5 – практичний досвід з оцінки 
інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин будівель, що 
призначені для розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій.

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

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

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

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

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

житомирська обЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� Об’єкт оцінки № 1: будівля санепідемстанції (літ. а) площею 548,0 м2, 

будівля гаражів зі складськими приміщеннями (літ. б) площею 213,8 м2 та 
вбиральня (літ. у) площею 4,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Жито-
мир, вул. Покровська, 93. Балансоутримувач: Державна установа «Житомирський 
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я» (м. Житомир, 
вул. Велика Бердичівська, 64). Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
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оренди. Дата оцінки: 30.11.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській 
області; платник робіт з оцінки – ФОП Янушевич І. В.

� Об’єкт оцінки № 2: нежитлове приміщення площею 10,3 м2 на 1-му 
поверсі учбового корпусу № 2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, 
вул. Селецька, 5. Балансоутримувач: Центр професійно-технічної освіти м. Житоми-
ра (м. Житомир, вул. Селецька, 5). Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Дата оцінки: 30.11.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській 
області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».

� Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення площею 19,51 м2 на 1-му 
поверсі двоповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомир-
ська обл., м. Бердичів, вул. Низгірецька, 1. Балансоутримувач: Державна установа 
«Бердичівська виправна колонія (№ 70) (Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Низгі-
рецька, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 
30.11.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт 
з оцінки – ПАТ «Укртелеком».

� Об’єкт оцінки № 4: нежитлові приміщення площею 23,6 м2 основної бу-
дівлі (літ. а-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Чуднів, 
вул. Соборна (50-річчя Жовтня), 12. Балансоутримувач: Чуднівська районна дер-
жавна лікарня ветеринарної медицини (Житомирська обл., смт Чуднів, вул. Соборна 
(50-річчя Жовтня), 12). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Дата оцінки: 30.11.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; 
платник робіт з оцінки – ПАТ «Житомирзооветпостач».

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

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

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

об’єкту оцінки до відділу управління 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.

ЗаПоріЗька обЛасть
інформація 

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

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

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

� 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення і (у складі приміщень з № 1 до № 11 
включно) площею 149,9 м2, частини агропромбанку (літ. а), котельні (літ. 
в) площею 28,6 м2, навісу (літ. г) площею 28,6 м2, паркану № 1 площею 
122,8 м2, замощення і площею 340,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Запорізька обл., с. Біленьке, вул. Центральна, буд. 4в. Мета проведення незалеж-
ної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька 
районна державна адміністрація Запорізької області. Платник робіт з оцінки: Бі-
леньківська сільська рада Запорізького району Запорізької області. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 21 площею 13,3 м2 
та частина даху площею 177,0 м2, загальною площею 190,3 м2 одноповер-
хової прибудови до адміністративної будівлі (літ. а-2, а-1). Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Запорізька обл., Мелітопольський р-н, c. Новгородківка, вул. Жов-
тнева, 1а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії 
договору оренди. Балансоутримувач майна: Мелітопольське міжрайонне управлін-
ня водного господарства. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна». Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017.

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 238 площею 35,8 м2, 
вбудоване в п’ятий поверх, та частина даху площею 15,0 м2, загальною 
площею 50,8 м2 адміністративної будівлі (літ. а-5). Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 105. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою 
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізьке 
обласне управління водних ресурсів. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна». 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.

� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 6 загальною пло-
щею 33,2 м2 підвального поверху будівлі їдальні (літ. а-2), реєстровий но-
мер 02010741.1.ааааЛа730. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, 
вул. Сталеварів, 31б. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження тер-
міну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький державний ме-
дичний університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Борисов С. І. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.

� 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 221 (площею 15,5 м2) 
та частина нежитлового приміщення № 220 (площею 1,0 м2) загальною пло-
щею 16,5 м2 п’ятого поверху адміністративної будівлі (літ. а-5). Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 105. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: 
Запорізьке обласне управління водних ресурсів. Платник робіт з оцінки: ФОП Фі-
ницький Володимир Геннадійович. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 30.11.2017.

� 6. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення № 14 площею 2,0 м2 1-го 
поверху навчального корпусу № 1 (літ. а-3), частина приміщення № 62 пло-
щею 4,0 м2 1-го поверху навчального корпусу № 2 (літ. б-4), частина примі-
щення № 30 площею 2,0 м2 1-го поверху навчального корпусу № 4 (літ. а-3), 
частина приміщення № 69 площею 2,0 м2 1-го поверху навчального корпу-
су № 3 (літ. а-2), частина приміщення № 136 площею 2,0 м2 1-го поверху 
спортивного комплексу (літ. а-3), частина приміщення № 33 площею 2,0 м2 
1-го поверху будівлі торговельного коледжу (літ. а-4); частина замощення 
площею 7,0 м2 біля навчального корпусу № 6 (літ. а-5). Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; м. Запоріжжя, вул. Жуков-
ського, 66б; м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 33а; м. Запоріжжя, вул. Гоголя/вул. 
Дніпровська,62/33; м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 35; м. Запоріжжя, вул. Шкіль-
на, 1; м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 55а відповідно. Розмір земельних ділянок, 
усього – 5,2612 га. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єктів оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди за погодженням регіональним відділенням розміру орендної плати. 
Балансоутримувач майна: Запорізький національний університет. Платник робіт з 
оцінки: ФОП Молчанов Анатолій Михайлович в особі Потапенка Євгена Євгеновича. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017

� 7. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення № 45 дру-
гого поверху будівлі учбового корпусу № 1 (літ. а-4), реєстровий номер 
20507735.12.ханШтд048, площею 13,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: м. Запоріжжя, вул. Іванова, буд. 97б. Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою 
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький 
авіаційний коледж ім. О. Г. Івченка. Платник робіт з оцінки: ФОП Яндола Оксана Ві-
кторівна. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2017.

� 8. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення в підвальний 
поверх лабораторного корпусу (літ. а-5; приміщення № 26, частина при-
міщення № 1) загальною площею 51,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Запоріжжя, просп. Соборний, 226. Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою 
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька 
державна інженерна академія. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком». Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.201.

� 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 19 цокольного повер-
ху нежитлове приміщення № 157, першого поверху учбового корпусу № 2 – 
гуртожитку (літ. е-6, реєстровий номер 05402565.3.тмявжЮ026) загальною 
площею 46,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Немировича-
Данченка/Гастелло,71/46. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну 
дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький металургійний коледж, 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00193588, Запорізької державної інженерної акаде-
мії, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05402565. Платник робіт з оцінки: ТОВ «КАРАТ». 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017

� 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлова окремо розташована будівля складу 
Пмм (літ. а, інвентарний номер 10312182, приміщення № 1, частини при-
міщень з № 1 до № 13 включно) загальною площею 480,7 м2. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, буд. 15в. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутри-
мувач майна: державне підприємство «Запорізьке лісомисливське господарство». 
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Агро-Двір». Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 30.11.2017.

� 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибу-
ля № 1, вбудованого в перший поверх двоповерхової будівлі навчально-
виробничого корпусу (літ. в-2, реєстровий номер 02543897.1.нбхШЛЮ002), 
загальною площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., 
м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, буд. 390. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою 
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: державний 

навчальний заклад «Мелітопольське вище професійне училище». Платник робіт з 
оцінки: ПАТ Комерційний банк «Приватбанк». Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 30.11.2017.

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

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

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

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

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

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифі-
ката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікацій-
них документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до 
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, перед-
бачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформа-
ція про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного 
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду 
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки май-
на та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну 
пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має 
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з 
виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не по-
винен перевищувати 5 календарних днів.

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

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

Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпе-
чення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 
10) до 15.00 01.12.2017 (включно).

конкурс відбудеться 07.12.2017 о 10.00 у рв фдму по Запорізькій об-
ласті за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

київська обЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
№ 
з/п Назва об’єктів Дата 

оцінки
Вид вар-

тості Платник Замовник

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлове приміщення площею 41,5 м2 на 1-му 

поверсі адміністративного будинку за адресою: Ки-
ївська обл., смт Володарка, вул. Кооперативна, 4, 
що перебуває на балансі Управління поліції охорони 
у Київській області 

30
.1

1.
17

Ринкова Приватний 
нотаріус Ба-
бак В. С.

РВ ФДМУ 
по Київ-
ській об-
ласті

2 Частина твердого покриття майданчика для засобів 
перонної механізації площею 180,0 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП 
МА «Бориспіль»

30
.1

1.
17

Ринкова ПрАТ «Авіа-
компанія 
«Міжнарод-
ні Авіалінії 
України»

РВ ФДМУ 
по Київ-
ській об-
ласті

3 Частина твердого покриття об’єкта у «Автодороги і 
площадки» площею 103,6 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА 
«Бориспіль»

30
.1

1.
17

Ринкова ТОВ «Київ Грін 
Енерджи»

РВ ФДМУ 
по Київ-
ській об-
ласті

4 Частина нежитлового приміщення № 1.1.4 площею 
4,0 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала 
«D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП 
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває 
на балансі ДП МА «Бориспіль»

30
.1

1.
17

Спеціальна ТОВ «Оптіма-
лізинг»

РВ ФДМУ 
по Київ-
ській об-
ласті

5 Нерухоме майно, а саме: виробниче приміщен-
ня площею 397,7 м2 та майданчик № 12 площею 
396,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Переяслав-
Хмельницький, вул. Солонці, 30, що перебувають 
на балансі ДП ВО «Київприлад»

30
.1

1.
17

Ринкова ТОВ «Автотех-
сервіс»

РВ ФДМУ 
по Київ-
ській об-
ласті

6 Нежитлові приміщення загальною площею 
638,9 м2, у тому числі: частина приміщень площею 
50,0 м2, частина приміщень площею 238,9 м2, 
частина приміщень площею 350,0 м2 за адресою: 
Київська обл., м Бровари, вул. Київська, 219, 
що перебувають на балансі ПАТ «Укрпошта»

30
.1

1.
17

Ринкова ФОП Веретен-
ніков В. В.

РВ ФДМУ 
по Київ-
ській об-
ласті

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
7 Частина приміщення № 2 площею 10,0 м2 на 

1-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв. 
№ 47578) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, 
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що пере-
буває на балансі ДП МА «Бориспіль»

30
.1

1.
17

Спеціальна

КП «Київський 
міський 
туристично-
інформаційний 
центр»

РВ ФДМУ 
по Київ-
ській об-
ласті

Частина твердого покриття біля пасажирського 
термінала «D» площею 6,0 м2, зона 10 під віадуком 
Т «D» (інв. № 47834) за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Борис-
піль», що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»

Ринкова

8 Приміщення № 172 та частина приміщення № 226 
площею 315,0 м2 на 3-му поверсі пасажирського 
термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бо-
риспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»

30
.1

1.
17

Спеціальна ТОВ «Кофе 
бар плюс»

РВ ФДМУ 
по Київ-
ській об-
ласті

9 Частина майданчика площею 12,0 м2 (інв. № 1627) 
за адресою: Київська обл., смт Коцюбинське, 
вул. Пономарьова, 17, що перебуває на балансі 
ДП «Київський деревообробний завод Міністерства 
оборони України»

30
.1

1.
17

Ринкова ТОВ «Укра-
їнська дере-
вообробна 
группа»

РВ ФДМУ 
по Київ-
ській об-
ласті

10 Приміщення № 175, 176 та частина приміщення 
№ 226 площею 47,0 м2 на 3-му поверсі паса-
жирського термінала «D» за адресою: Київська 
обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», що перебувають на балансі ДП МА 
«Бориспіль»

30
.1

1.
17

Спеціальна ТОВ «Артерія 
Груп»

РВ ФДМУ 
по Київ-
ській об-
ласті

11 Нежитлові приміщення площею 72,7 м2 на 1-му 
поверсі будинку їдальні за адресою: Київська обл., 
м. Боярка-2, що перебувають на балансі Відокрем-
леного підрозділу Національного університету 
біоресурсів і природокористування України «Бояр-
ський коледж екології і природних ресурсів»

30
.1

1.
17

Ринкова ТОВ 
«Сегмент»

РВ ФДМУ 
по Київ-
ській об-
ласті

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

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

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

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

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному 
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, 
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу 
управління персоналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по Київській 
області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення кон-
курсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кімн. 613.

конкурс відбудеться 14.12.2017 об 11.00 за адресою: м. київ, вул. симона 
Петлюри, 15, рв фдму по київській області, тел. для довідок 200-25-36.

Львівська обЛасть
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 18, 20, 23-28 загаль-

ною площею 328,9 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач: «ЛПІ» ДП МОУ «Центральний 
проектний інститут». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна 
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорцій-
ний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, 
вул. І. Франка, 61. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Процевят Христина Орестівна.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 
на першому поверсі в будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., 
м. Стрий, вул. Львівська, 169. Балансоутримувач: Стрийський коледж Львівського 
НАУ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розмі-
ру 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 урахуванням пропорційної частки прибудин-
кової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Стрий, 
вул. Львівська, 169. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Нестор Володимир Йосипович.

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху (згідно 
з поверховим планом за № 1) загальною площею 118,3 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11. Балансоутримувач: Державний 
вищий навчальний заклад «Університет банківської справи». Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017 (орієнтовно). Платник 
робіт з оцінки – ТзОВ «АйКю Холдинг».

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення за-
гальною площею 6,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 1. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпінського, 2/4. Балансоутримувач: 
НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна 
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний 
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки 
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Кар-
пінського, 2/4. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017 (орі-
єнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Маслак Тетяна Олександрівна.

� 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною 
площею 48,2 м2 на першому поверсі двоповерхового виробничого корпусу. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач: 
ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем». 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру 
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника 
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині 
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудин-
кової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Винниченка, 
30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ГО «Аґрус».

� 6. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення 
загальною площею 5,4 м2 на першому поверсі будівлі спального корпусу. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 
71. Балансоутримувач: Медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина 
Прикарпаття». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна 
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорцій-
ний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська 
обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.10.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк».

� 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення комори (№ 54) загальною 
площею 2,6 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 5. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Мечнікова, 12. Балансоутримувач: 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру оренд-
ної плати з метою продовження 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 урахуванням пропорційної частки прибудин-
кової території. Місце розташування земельної ділянки: м.Львів, вул. Мечнікова, 
12. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ФОП Андросюк Ольга Романівна.

� 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення комори (№ 320-2) за-
гальною площею 2,6 м2 на третьому поверсі п’ятиповерхової будівлі гур-
тожитку № 7. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Мечнікова, 8а. 
Балансоутримувач: Львівський національний медичний університет імені Данила 
Галицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-
хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон за-
мовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна 
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорцій-
ний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, 
вул. Мечнікова, 8а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Андросюк Ольга Романівна.

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до 
нього (лист ФДМУ від 26.09.2017 № 10-59-18295) рекомендована максимальна 
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IІ кварталі 2017 року та буде 
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 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 чинних сер-
тифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної 
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній 
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомо-
го майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом 
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення 
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) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті 
слід 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,  

які будуть залучені для проведення незалежної оцінки  
державного майна – об’єкта приватизації групи д

� Найменування об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – будівля атс 
за адресою: м. Миколаїв, вул. Новобузька, 130. Об’єкт повернуто у державну влас-
ність за рішенням суду. Відомості про об’єкт оцінки: двоповерхова цегляна будівля 
АТС, розташована на земельній ділянці комунальної власності розміром 900,0 м2. 
Одноповерхова цегляна будівля дизельної, розташована на земельній ділянці 
комунальної власності розміром 64,0 м2. Будівельні матеріали, конструкції, при-
дбані для будівництва і не використані в будівництві на об’єкті відсутні. Будівельна 
готовність об’єкта оцінки приблизно 30 %. Мета проведення оцінки – визначення 
початкової ціни об’єкта приватизації з метою повторного продажу на аукціоні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.

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 із:

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 січня 2016 року за № 60/28190) (далі – Положення).
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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 опублікуван-
ня 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 ро-
бочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Ми-
колаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Тел. робочої групи (0512) 47-04-11.

харківська обЛасть
інформація 

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

№ 
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцез-
находження (індекс, адреса), балансоутри-
мувач (назва, код за ЄДРПОУ, контактний 

телефон)

Дата оцінки Мета проведення 
оцінки

Інформація 
про замовни-
ка/платника

1 Нежитлові приміщення на першому поверсі 
4-поверхового учбового корпусу № 1 загаль-
ною плошею 24,0 м2 за адресою: м. Харків, 
пл. Фейєрбаха, 8, що перебуває на балансі 
Українського державного університету заліз-
ничного транспорту, 01116472, тел. 732-28-75

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

СПД ФО Соро-
кін О. С.

2 Частина холу № 2 на 1-му поверсі різнопо-
верхової (3-4) будівлі учбового корпусу загаль-
ною площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Квітки-Основ’яненка, 4/6, що перебуває 
на балансі ДВНЗ «Харківський коледж будів-
ництва, архітектури та дизайну», 01275992, 
тел. (057) 731-24-31

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ФО Кійко С. О.

3 Нежитлові приміщення – кімн. № 10, 11 у під-
вальному (цокольному) поверсі 5-поверхової 
будівлі навчального корпусу загальною площею 
116,3 м2 за адресою: м. Харків, просп. Ювілей-
ний, 65г, що перебувають на балансі Харків-
ського національного технічного університету 
сільського господарства імені Петра Василенка, 
00493741, тел.: (057) 700-38-88, 700-39-14

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ФОП Шевчен-
ко Ю. В.

4 Нежитлові приміщення – кімн. № 26, 27, 29 на 
1-му поверсі одноповерхової будівлі ливарно-
механічного виробництва корпусу № 5 загаль-
ною площею 350,2 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Лозівська, 5, що перебувають на балансі 
ДП «ХЗЕА», 14308262, тел. (057) 719-49-41

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ФОП Черевко 
О. І.

5 Нежитлові приміщення підвалу у 11-
поверховому житловому будинку з підвалом, 
інв. № 10131000011, літ. «А-11», загальною 
площею 57,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Пушкінська, 74, на балансі Національного 
технічного університету «Харківський політех-
нічний інститут», 02071180, тел. 707-66-00

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

ФОП Єганов 
Ю. В.

6 Ділянка покрівлі 7-поверхової будівлі полі-
клініки (інв. № 1031001) загальною площею 
30,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Гіршмана, 
8/10, що перебуває на балансі Державної 
установи «Територіальне медичне об’єднання 
Міністерства внутрішніх справ України по 
Харківській області», 8734011, тел.: 705-94-03, 
705-95-63

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

ТОВ «ЛАЙФ-
СЕЛЛ»

7 Ділянка покрівлі 9-поверхового учбового з 
гуртожитком будинку (інв. № 80843, літ. «А-9») 
загальною площею 37,2 м2 за адресою: м. Хар-
ків, вул. Клочківська, 202, що перебуває на 
балансі Харківського торгівельно-економічного 
коледжу Київського національного торгівельно-
економічного університету, 33297933

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

ПрАТ «ВФ 
Україна»

8 Нежитлове приміщення на першому поверсі 
будинку побуту загальною площею 15,0 м2 
за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, 
с. Комуніст, учбове містечно ХНАУ ім. В. В. 
Докучаєва, що обліковується на балансі Хар-
ківського національного університету ім. В. В. 
Докучаєва, 493764, тел. (0572) 93-71-46

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

ФОП Балабай 
Л. В.

9 Нежитлове приміщення 10-го поверху 
площею 3,2 м2 та ділянка покрівлі будівлі 
площею 19,6 м2, загальною площею 22,8 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Сумська 25, що 
обліковується на балансі ДП «Харківський на-
ціональний академічний театр опери та балету 
імені М. В. Лисенка», 38385217, тел. (057) 
707-70-18

На дату, визна-
чену орендо-

давцем

Визначення вар-
тості об’єкта орен-
ди до 200,0 м2 для 
погодження роз-
рахунку орендної 
плати (за заявою 
від сторонньої 
організації)

ДП «Харків-
ський на-
ціональний 
академічний 
театр опери 
та балету 
імені М. В. 
Лисенка»

10 Нежитлове приміщення 10-го поверху площею 
6,22 м2 та частина покрівлі площею 51,1 м2, 
загальною площею 57,32 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Сумська 25, що обліковуєть-
ся на балансі ДП «Харківський національний 
академічний театр опери та балету імені М. В. 
Лисенка», 38385217, тел. (057) 707-70-18

На дату, визна-
чену орендо-

давцем

Визначення вар-
тості об’єкта орен-
ди до 200,0 м2 для 
погодження роз-
рахунку орендної 
плати (за заявою 
від сторонньої 
організації)

ДП «Харків-
ський на-
ціональний 
академічний 
театр опери 
та балету 
імені М. В. 
Лисенка»

11 Частина коридору на 2-му повер-
сі 5-поверхової будівлі учбового корпусу 
(пам’ятка архітектури) загальною площею 
2,0 м2 за адресою: м. Харків, майдан Консти-
туції, 11, що перебуває на балансі Харківсько-
го національного університету мистецтв  
ім. І. П. Котляревського, 2214350, тел. 731-10-95

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

ФОП Фомін 
О. С.

12 Нежитлові приміщення – кімн. № 24, частина 
кімн. № 1, 2, 8, 9, 10, 13, 14 на 2-му поверсі 
двоповерхової будівлі учбового корпусу (літ. 
«А-20») загальною площею 59,58 м2 за адре-
сою: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Київська, 
10, що перебувають на балансі ДНЗ «Ізюм-
ський регіональний центр професійної освіти», 
2547837, тел. (05743) 2-11-00

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

ФОП Назарен-
ко О. О.

13 Нежитлові приміщення – кімн. № 13, 13а, 14 
на 1-му поверсі 6-поверхової адміністра-
тивної будівлі загальною площею 132,8 м2 
за адресою: м. Харків, пр. Науки, 9, що пере-
бувають на балансі ДП «УКРНТЦ Енергосталь», 
31632168, тел. (057) 702-17-31, 702-17-32

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ФОП Аль-
Махакєрі 
Аміра

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 кален-
дарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів (копії договорів на ви-
конання робіт з оцінки та копії актів приймання-передавання робіт з оцінки) щодо 
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією 
відносно досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання ро-
біт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання 
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки). Додатково 
інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 21.02.2017 № 10-36-3320 «Щодо 
показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у III 
кварталі 2017 року» для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема, декількох 
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщен-
ня, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення 
передавальних пристроїв), – 2,4 тис. грн, комплексу будівель та споруд – 10,8 
тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 8,1 тис. грн; цілісного майнового 
комплексу – 20,8 тис. грн; необоротних активів – 44,2 тис. грн; об’єкта аукціону 
(один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до  
1 000 м2 (1 га); окремо розташованої будівлі; земельної ділянки площею до  
10 000 м2 (1 га) – 7,2 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 6,2 
тис. грн; легкових транспортних засобів – 1,4 тис. грн; гідротехнічних споруд –  
9,4 тис. грн; пакета акцій – 5,0 тис. грн.

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

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

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

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

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

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

херсонська обЛасть, арк та м. севастоПоЛь
інформація 

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

які будуть залучені до проведення оцінки державного майна
� 1. об’єкт: група інвентарних об’єктів бази відпочинку «таврія» у скла-

ді: 14 корпусів (літ. а, б, в, г, д, е, ж, З, и, к, Л, м, н, о) загальною площею 
1 718,4 м2 та будівлі їдальні загальною площею 477,8 м2, що перебувають на 
балансі Казенного підприємства «Кіровгеологія», за адресою: Херсонська обл., 
Голопристанський р-н, с. Приморське (Більшовик), вул. Чорноморська, б/н. За-
мовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП 
Салко Г. А. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати при уладенні договору оренди. Запланована дата 
оцінки: 30.11.2017.

� 2. об’єкт: частина майданчика з твердим покриттям площею 36,0 м2, 
що обліковується на балансі ХФ ДП «Адміністрація морських портів України», 
за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 4. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській 
області, АРК та м. Севастополі. Платник: ПП «Укрпромметал». Мета проведення 
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2017.

� 3. об’єкт: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на пер-
шому поверсі будівлі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 20, що облікову-
ється на балансі Херсонської державної морської академії. Замовник: РВ ФДМУ 
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ПАТ «Державний ощадний 
банк України». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати при укдаденні договору оренди. Запланована дата 
оцінки: 30.11.2017.

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

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

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

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

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

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

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

Черкаська обЛасть
інформація 

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

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

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

� 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення заготівельного цеху площею 277,6 м2. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Чер-
каське будівельно-монтажне управління». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. 
Олени Теліги, 16, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Федосов Микола Гри-
горович. Дата оцінки: 30.11.2017.

ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного 
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.

� 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому поверсі ад-
мінбудівлі площею 115,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Державний професійно-технічний навчальний заклад Черкаського навчального 
центру Міністерства аграрної політики та продовольства України. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: вул. Обухова, 48б, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт 
з оцінки: ФОП Загребельний Михайло Іванович. Дата оцінки: 30.11.2017.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому 
поверсі в фойе першого корпусу площею 1,5 м2 Черкаського державного 
технологічного університету. Найменування балансоутримувача об’єкта оцін-
ки: Черкаський державний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПАТ Комерційний 
банк «Приватбанк». Дата оцінки: 30.11.2017.

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

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

заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток 
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інфор-
мацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення) 
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (для 
об’єктів нерухомого майна – не більше 8 днів; для цілісних майнових комплексів – 
не більше 20 днів), запечатану в окремому конверті.

Ураховуючи вимоги листа ФДМУ від 26.09.2017 № 10-59-18295 «Щодо по-
казників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІ кварталі 2017 р.» 
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть 
розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують: 
один об’єкт оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи 
та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2 400,00 грн; 
окремо розташовані будівлі – 7 200,00 грн, комплекс будівель та споруд – 10 800,00 
грн, об’єкт незавершеного будівництва – 8 100,00 грн; цілісні майнові комплекси – 
20 800,00 грн, визначення розміру збитків, завданих державі, – 6 200,00 грн.

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

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

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

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

Останній день подання заяв – 12 грудня 2017 року до 16.00.
конкурс відбудеться 18 грудня 2017 року об 11.00 в рв фдму по Чер-

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

Чернігівська обЛасть
інформація 

рв фдму по Чернігівській області про оголошення конкурсів 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки для визначення розміру 

компенсації державі
� Назва об’єкта оцінки: визначення розміру компенсації державі в резуль-

таті втрати частки ксП «миколаївське» в Ємк менський санаторій «остреч». 
Замовник та платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, 
м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Теле-
факс замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу: 
ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення розміру компенсації 
державі в результаті втрати державної частки. Дата оцінки (дата, на яку проводить-

ся оцінка майна): 31.10.2017. Максимальна вартість послуг – 20 800,00 гривень. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.

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

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження прак-
тичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових 
комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому 
числі прав на об’єкти інтелектуальної власності».

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

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

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

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

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 88,3 м2 на дру-

гому поверсі адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Центральна, 6. Платник робіт з оцінки: 
Комунальна установа «Районний трудовий архів» Носівської районної ради Чер-
нігівської області.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення 
площею 5,0 м2 одноповерхової будівлі зв’язку. Найменування балансоутри-
мувача об’єкта оцінки: Виробничий підрозділ «Київське територіальне управління» 
філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ 
«Укрзалізниця». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 
12. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Євротранстелеком».

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщен-
ня площею 8,06 м2 першого поверху будинку зв’язку. Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: Виробничий підрозділ «Київське територіальне 
управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель 
і споруд» ПАТ «Укрзалізниця». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська 
обл., м. Бобровиця, вул. Станіслава Змачинського, 113. Платник робіт з оцінки: 
ТОВ «Євротранстелеком».

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 
1,0 м2, кімнати № 205 ЛаЗ технічної будівлі майданчику № 1 трЛк-5. Найме-
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний структурний підрозділ 
Київського районного центру «Київцентраеро» Державного підприємства обслу-
говування повітряного руху України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігів-
ська обл., Бахмацький р-н, с. Голінка, вул. Першотравнева, 131а. Платник робіт з 
оцінки: ПрАТ «ДАТАГРУП».

� 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 25,94 м2 на 
першому поверсі будівлі лікарні (з поліклінікою). Найменування балансоу-
тримувача об’єкта оцінки: Державна установа «Територіальне медичне об’єднання 
Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 217. Платник робіт з оцінки: Благодійний 
фонд «Лікарняна каса правоохоронців Чернігівщини».

� 6. Назва об’єкта оцінки: бокс споруди гаража № 709 площею 162,0 м2. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія «Військторг» Концерну 
«Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Козе-
лецький р-н, с-ще Десна, вул. Ювілейна, 7. Платник робіт з оцінки: Комунальне 
підприємство «Міжріччя» Деснянської селищної ради.

� 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 34,4 м2 на 
третьому поверсі адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14. Платник 
робіт з оцінки: ТОВ «Раксор».

� 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 78,1 м2 на дру-
гому поверсі адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Центральна, 6. Платник робіт з оцінки: 
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Носівської районної державної адміністрації.

�  9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення магазину площею 
53,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Торговий дім 
«Сіверщина». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Громадська, 62а. 
Платник робіт з оцінки: ТОВ «НТК-Чернігів».

� 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 
583,8 м2, у т. ч.: підвалу – 291,35 м2, першого поверху – 18,1 м2, другого повер-
ху – 10,5 м2, третього поверху – 263,85 м2 триповерхової будівлі. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський професійний ліцей залізничного 
транспорту. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4а. 
Платник робіт з оцінки: Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої 
сільської молоді Чернігівської обласної ради. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ 
по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника 
конкурсу (0462) 67-28-18. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@
spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей 
оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017. На-
явність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Максимальна 
вартість послуг – 2 200,00 грн.

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

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження прак-
тичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціа-
лізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

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

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

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

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

підСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, прове-

деного 15.11.2017, переможцем конкурсу щодо визначення вартості об’єкта 
оренди – державного нерухомого майна, а саме: частини нежитлових приміщень 
корпусу № 7 загальною площею 2 761,6 м2 будівлі за адресою: м. Київ, вул. Мос-
ковська, 8, що обліковується на балансі державного підприємства заводу «Ар-
сенал», з метою укладення договору оренди визнано суб’єкта оціночної діяль-
ності – ТОВ «Консалтингова фірма «Острів». Строк надання послуг з оцінки –  
3 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 4,9 тис. грн.

інформація рв фдму по ЗаПоріЗькій обЛасті  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
що відбувся 29.06.2017

За результатами конкурсу з відбору СОД переможцями визнано:
1. ТОВ «Національна експертно-правова группа» на виконання робіт з оцінки 

об’єктів оренди:
частини асфальтного замощення І (інв. № 1201) загальною площею 4,0 м2 біля 

опори антенної № 9. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бер-
дянськ, вул. Макарова, 13. Балансоутримувач майна: ДП «Бердянський морський 
торговельний порт». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 980 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;

приміщень з № 25 до № 30 включно площею 261,3 м2, прибудови літ. А1-1, 
реєстровий номер 08592187.1.ТГЧЮБР321, та сторожки літ. Д площею 9,9 м2, 
реєстровий номер № 08592187.1.ТГЧЮБР635. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Запоріжжя, вул. Макаренка, буд. 2. Балансоутримувач майна: Головне управління 
Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 3 980 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від 
дати підписання договору;

вбудованого в п’ятий поверх п’ятиповерхового корпусу «А», реєстровий 
№ 00190414.1.АААДКИ 168, нежитлового приміщення кімн. 525 (приміщення № 1, 
№ 2) загальною площею 54,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, 
вул. Паріотична, 74а. Балансоутримувач майна: Державне підприємство «Україн-
ський науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів». 
Вартість виконання робіт з оцінки – 3 980 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 
календарних днів від дати підписання договору;

вбудованих нежитлових приміщень № ІІ, № ІІІ, реєстровий номер 
27786842.1.АААДЕГ124, першого поверху будівлі (літ. А-12) загальною площею 
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13,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168. 
Балансоутримувач майна: Головне управління Державної казначейської служби 
України у Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 980 грн, строк 
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.

2. ФОП Жуган Віра Станіславівна на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
нежитлових приміщень № 102, № 103 площею 29,7 м2 та частини приміщень 

спільного користування № 106, № 110, № 109 площею 0,09 м2, загальною площею 
29,79 м2 першого поверху п’ятиповерхової будівлі гуртожитку (літ. А-5, реєстровий 
номер 02543851.1.ЦВБЦЛЧ012). Балансоутримувач майна: державний навчальний 
заклад «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище». Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: 69014, м. Запоріжжя, вул. Виробнича, 15. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 3 900 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від 
дати підписання договору;

нежитлових приміщень № 53 до № 56 включно, № 60, № 61 загальною площею 
260,6 м2 першого поверху будівлі (літ. А-1), реєстровий номер 00234620.2.ЦДБЖКУ002). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, проспект  
50-річчя Перемоги, 19а. Балансоутримувач майна: ДВНЗ «Мелітопольський 
промислово-економічний колледж». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 100 грн, 
строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;

приміщень № 2-1 площею 55,4 м2, будівлі гаража (літ. Б), реєстровий номер 
00731181.1.МУФЦЖЧ802. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., По-
логівський р-н, м. Пологи, вул. Максима Горького, 24. Балансоутримувач майна: 
Пологівська районна державна адміністрація Запорізької області. Вартість вико-
нання робіт з оцінки – 3 550 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних 
дні від дати підписання договору;

вбудованого в другий поверх дванадцятиповерхової адміністративної будівлі, 
реєстровий номер 23786842.1.АААДЕГ124, нежитлового приміщення (літ. А-12, 
приміщення № 124) загальною площею 10,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168. Балансоутримувач майна: Головне управління 
Державної казначейської служби України у Запорізькій області. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 3 550 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від 
дати підписання договору.

3. Приватне підприємство «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
будівлі ППЧ-16 (літ. А-1) площею 239,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 

Запорізька обл., Михайлівський р-н, смт Пришиб, вул. Центральна, 125. Балансоу-
тримувач майна: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 3 900 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних 
днів від дати підписання договору;

нежитлових приміщень № 4, 5, 6 загальною площею 72,5 м2 першого поверху 
дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку (літ. А-9). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Запоріжжя, вул. Трегубенка, 19. Балансоутримувач майна: Запорізька державна 
інженерна академія. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 900 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.

4. ФОП Сватьєва Юлія Валеріївна на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
нежитлового приміщення № 29 та частини приміщення спільного користування 

(площею 4,0 м2) загальною площею 16,1 м2 другого поверху будинку побуту (літ. 
А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 80а. Балан-
соутримувач майна: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Вартість 
виконання робіт з оцінки – 3 950 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних 
днів від дати підписання договору;

частини нежитлового приміщення № 59 площею 2,0 м2, вбудованого в перший 
поверх учбового корпусу № 4, літ. Ю’- 4, реєстровий номер 02070849.2.АААККД969. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Балансо-
утримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Вартість ви-
конання робіт з оцінки – 3 900 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних 
днів від дати підписання договору.

5. Приватне підприємство «Консалтингова фірма «Експоком» на виконання 
робіт з оцінки об’єктів оренди:

вбудованої в перший поверх будівлі (літ. А-2), реєстровий номер 22786842.19.
АААДЕГ226, частини нежитлового приміщення № 3, загальною площею 8,2 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Зачиня-
єва, 22. Балансоутримувач майна: Управління державної казначейської служби 
України у Вільнянському районі Запорізької області. Вартість виконання робіт з 
оцінки – 3 918 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати 
підписання договору;

вбудованого в четвертий поверх будівлі інженерно-лабораторного корпусу 
«А» нежитлового приміщення кімн. № 432, загальною площею 36,0 м2. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а. Балансоутримувач 
майна: ДП «Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів 
та феросплавів». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 939 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;

нежитлових приміщень № 11, № 13 площею 12,3 м2 та частини приміщення 
спільного користування № 1 площею 4,0 м2, загальною площею 16,3 м2, вбудова-
ного в перший поверх будинку побуту (літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 80а. Балансоутримувач майна: Новомосковська філія 
Концерну «Військторгсервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 939 грн, строк 
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;

нежитлового приміщення № 1а та частини приміщення № 1 (площею 3,0 м2) 
загальною площею 11,27 м2 першого поверху будинку побуту (літ. А-2). Місцез-
находження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 80а. Балансоутримувач 
майна: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Вартість виконання 
робіт з оцінки – 3 865 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від 
дати підписання договору.

6. ТОВ «Всеукраїнська експертна група» на виконання робіт з оцінки об’єктів 
оренди:

нежитлових приміщень № 1 до № 8 включно, № 46 загальною площею 64,3 м2 
підвалу будівлі (літ. А-9). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Ме-
літополь, вул. Університетська, 41. Балансоутримувач майна: Мелітопольський 
державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 3 980 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від 
дати підписання договору;

нежитлових приміщень № 1, № 2, № 3 першого поверху будівлі учбового корпусу 
(літ. А-2) загальною площею 42,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька 
обл., м. Мелітополь, вул. Лютнева, 194. Балансоутримувач майна: Державний на-
вчальний заклад «Мелітопольське вище професійне училище». Вартість виконання 
робіт з оцінки – 3 980 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від 
дати підписання договору.

7. Приватне підприємство «Данко» на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
нежитлових приміщень з № 1 до № 4 включно, вбудованих в перший поверх 

будівлі чайної № 1, загальною площею 120,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Запоріжжя, вул. Стефанова, 1. Балансоутримувач майна: Новомосковська філія 
Концерну «Військторгсервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн, строк 
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;

нежитлових приміщень з № 15 до № 26 включно, вбудованих в другий поверх 
двоповерхової будівлі магазину (літ. А-2), загальною площею 240,6 м2. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 69а. Балансоутримувач 
майна: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». Вартість виконання 
робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від 
дати підписання договору;

частини нежитлового приміщення VІІ, VІІІ (у складі приміщень № 1, частини 
приміщення № 2 (площею 95,2 м2), з № 3 до № 12 включно, № 25, 26) загальною 
площею 230,1 м2 першого поверху будівлі гуртожитку (літ. А-3). Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 87. Вартість виконання робіт з 
оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати 
підписання договору.

8. Приватне підприємство «Оціночна група «Аналітик» на виконання робіт з 
оцінки об’єкта оренди:

частини стіни нежитлового приміщення № 3 будівлі котельні (літ. О) площею 
1,5 м2 та 1/6 (рахуючи від верхнього краю) частини димохідної труби будівлі котельні. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Бердянський р-н, с. Осипенко, 
вул. Суворова, 11. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Осипен-
ківський професійний аграрний ліцей». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 820 грн, 
строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні від дати підписання договору.

9. ТОВ Юридичний центр «Бізнес-Право» на виконання робіт з оцінки об’єкта 
оренди:

вбудованого в перший поверх чотириповерхового виробничого корпусу № 14 
(інв. № 100014) нежитлового приміщення № 19 загальною площею 30,7 м2. Місцез-
находження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 3. Балансоутримувач 
майна: Запорізьке державне підприємство «Радіоприлад». Вартість виконання 
робіт з оцінки – 4 200 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від 
дати підписання договору.

10. ТОВ «УСК – Консалтинг» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
адміністративної будівлі (літ. Б, інв. № 10360031) загальною площею 681,6 м2 з 

ґанками; гаража (літ. В, інв. № 10360035) загальною площею 238,8 м2 з оглядовою 
ямою; котельні (літ. Ж, інв. № 10360036) загальною площею 38,3 м2; свердловини 
№ 1629-Г (інв. № 10360033); вбиральні цегляної (літ. Г, інв. № 10360037); частини 
паркану із залізобетонних плит № 3 (інв. № 10360034) площею 550,87 м2; паркану 
металевого № 7 (інв. № 10360034) загальною площею 82,1 м2; воріт № 1 загальною 
площею 11,2 м2; воріт № 2 загальною площею 11,2 м2; люків № 4 (у кількості 5 од.); 
труби металевої № 10; бордюру залізобетонного № 11 загальною площею 82,0 пог. м; 
частини замощення І площею 1 568,0 м2; хвіртки № 8. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: м. Бердянськ, вул. Бакинська, 37. Вартість виконання робіт з оцінки – 30 000 грн, 
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору

інформація рв фдму по Львівській обЛасті про підсумки 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 03.07.2017

1. Державне нерухоме майно – частина вбудованого нежитлового примі-
щення на першому поверсі (фойє) навчального корпусу № 4 загальною площею 
1,5 м2. м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5. Мета оцінки – продовження догово-
ру оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна 
українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість 
робіт – 1 995,00 грн.

2. Частина нежитлового приміщення будівлі базисного складу реагентів загаль-
ною площею 204,1 м2. Львівська обл., Яворівський р-н, с. Новий Яр, вул. без назви, 
69. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 7 к/д. 
Вартість робіт – 2 040 грн.

3. Нежитлові приміщення загальною площею 148,33 м2, а саме: частини при-
міщень № 2 (53,52 м2) та № 11 (81,91 м2) та приміщення № 3 (1,3 м2), № 4 (1,1 м2), 
№ 5 (2,3 м2), № 6 (8,2 м2) на першому поверсі котельні літ. «В-2». м. Львів, вул. Під 
Голоском, 21. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – 
суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 
7 к/д. Вартість робіт – 2 010 грн.

4. Нежитлові приміщення № 13, 14 загальною площею 41,8 м2 на третьому по-
версі будівлі. Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 1а. Мета оцінки – продо-
вження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП 
«ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 150 грн.

5. Частина фойє на факультеті іноземних мов площею 6,0 м2 на четвертому по-
версі. м. Львів, вул. Університетська, 1. Мета оцінки – продовження договору оренди. 
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська кон-
салтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 995 грн.

6. Частина коридору по обидва боки від парадних сходів у фойє при вході в 
головний корпус загальною площею 11,0 м2 на першому поверсі. м. Львів, вул. Уні-
верситетська, 1. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець кон-
курсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання 
робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.

7. Нежитлове приміщення загальною площею 13,0 м2 на другому поверсі 
механіко-математичного факультету. м. Львів, вул. Університетська, 1. Мета оцінки – 
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльнос-
ті – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.

8. Нежитлові приміщення № 384, 385, 386, 387, 388, 389 загальною площею 
145,4 м2 у підвалі будівлі (реєстровий № 02497909.1.АААЖЖИ 759). м. Львів, вул. Ге-
нерала Чупринки, 71. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець 
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання 
робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.

9. Нежитлове приміщення загальною площею 23,0 м2 на третьому поверсі будівлі. 
м. Львів, вул. Замарстинівська, 233. Мета оцінки – укладення договору оренди. Пере-
можець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консал-
тингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 970 грн.

10. Частина вбудованого нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на першому по-
версі навчального корпусу № 7. Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Курбаса, 2. Мета оцін-
ки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – 
ФОП Горбачова В. А. термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 970 грн.

11. Частина технічного майданчика асфальтного замощення (інв. № 10320214) 
площею 180,0 м2. м. Львів, вул. Природна, 10. Мета оцінки – укладення договору орен-
ди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська 
консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 995 грн.

12. Згідно з Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 №2075, зареєстрованим в Мініс-
терстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила 
визнати переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для про-
ведення оцінки об’єкта приватизації суб’єкта оціночної діяльності:

Державний пакет акцій розміром 99,667 % статутного капіталу приватного ак-
ціонерного товариства (ПрАТ) «Укрзахідвуглебуд», що становить 44 637 304 шт. 
акцій. вул. Будівельна, 1а, м. Червоноград, Львівська обл., 80100. Мета проведен-
ня оцінки: продаж пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за 
принципом аукціону. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП 
Горбачова В. А. Термін виконання робіт – 30 к/д. Вартість робіт – 35 000 грн.

інформація рв фдму по микоЛаївській обЛасті  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення експертної грошової оцінки 
державного майна – земельних ділянок в межах території  
м. миколаєва, що відбувся 11.07.2017

Переможцем конкурсу визнано:
Регіональна торгово-промислова палата Миколаївської області на виконання 

робіт з проведення експертної грошової оцінки державного майна – земельних ді-
лянок в межах території м. Миколаєва, а саме:

1) земельна ділянка площею 5,0 га (кадастровий номер 4810137200:01:022:0015), 
належить КЕВ м. Миколаєва Міністерства Оборони України за адресою: м. Мико-
лаїв, просп. Героїв України (Героїв Сталінграда), 72/1. Вартість робіт – 3 000 грн 
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні;

2 )  з е м е л ь н а  д і л я н к а  п л о щ е ю  1 , 9 2 2  г а  ( к а д а с т р о в и й  н о м е р 
4810137200:01:022:0014), належить КЕВ м. Миколаєва Міністерства Оборони 
України за адресою: м. Миколаїв, просп. Героїв України (Героїв Сталінграда), 26/1. 
Вартість робіт – 3 000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні;

3) земельна ділянка площею 1,6 га (кадастровий номер 4810137200:01:022:0013), 
належить КЕВ м. Миколаєва Міністерства Оборони України, за адресою: м. Мико-
лаїв, просп. Героїв України (Героїв Сталінграда), 26/2. Вартість робіт – 3 000 грн 
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні;

4 )  з е м е л ь н а  д і л я н к а  п л о щ е ю  0 , 9 7  г а  ( к а д а с т р о в и й  н о м е р 
4810137200:01:022:0005), належить КЕВ м. Миколаєва Міністерства Оборони 
України за адресою: м. Миколаїв, просп. Героїв України (Героїв Сталінграда), 26/3. 
Вартість робіт – 3 000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні.

інформація рв фдму по рівненській обЛасті  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
що відбувся 27.06.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання 
послуг з оцінки об’єктів, а саме:

частина приміщення магазину площею 57,2 м2 за адресою: м. Сарни, вул. Го-
голя, 31, що перебуває на балансі ДП «Сарненське лісове господарство», визнано 
ППФ «Експерт-Рівне». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вар-
тість виконання робіт з оцінки – 2 600 грн;

частина приміщення першого поверху гуртожитку № 1 площею 34,2 м2 за адре-
сою: м. Рівне, вул. Чорновола, 76а, що перебуває на балансі Рівненського державного 
гуманітарного університету, визнано ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання робіт 
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200 грн;

частина приміщення другого поверху навчального корпусу № 2 площею 10,0 м2 
за адресою: м. Рівне, вул. Остафова, 31, що перебуває на балансі Рівненського 
державного гуманітарного університету, визнано ТОВ «Оціночна компанія Україна-
Захід». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 2 200 грн.

нежитлове приміщення третього поверху Рокитнівського ЦОС ЦПЗ № 5 площею 
11,5 м2 за адресою: Рівненська обл., Рокитнівський р-н, смт Рокитне, вул. Неза-
лежності, 9, офіс 31, що перебуває на балансі Рівненської дирекції УДППЗ «Укрпо-
шта», визнано ТОВ «Нікос. Оціночна компанія». Строк виконання робіт з оцінки – 5 
календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 490 грн;

частина приміщення першого поверху навчального корпусу № 5 площею 
6,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Остафова, 31, що перебуває на балансі Рівнен-
ського державного гуманітарного університету, визнано ПП «Експертбудсервіс». 
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з 
оцінки – 2 200 грн;

частина даху гуртожитку площею 2,0 м2 за адресою: Рівненська обл., Демидів-
ський р-н, с. Демидівка, вул. Миру, 144, що перебуває на балансі Вищого професій-
ного училища № 25, визнано ТОВ «Нікос. Оціночна компанія». Строк виконання робіт 
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 490 грн.

інформація рв фдму по рівненській обЛасті  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
оголошеного на 04.07.2017

Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки 
об’єкта – адміністративна будівля (у т. ч. огорожа, замощення території (благо-
устрій) площею 495,9 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Полуботка, 13, що перебуває 
на балансі Національної академії статистики, обліку та аудиту, вважати таким, 
що не відбувся.

інформація рв фдму по терноПіЛьській обЛасті  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
що відбувся 27.06.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта: об’єкт державної власності групи Д – незавершене бу-
дівництво 90-квартирного житлового будинку, що перебуває на балансі Управління 
капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації, за адре-
сою: Сонячна, 26, м. Монастириська, Монастириський р-н, Тернопільська обл. ви-
знано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 7 000 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

інформація рв фдму по терноПіЛьській обЛасті  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
що відбувся 29.06.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення площею 24,8 м2 першого поверху 
будівлі пам’ятки архітектури місцевого значення «Адміністративний будинок ХІХ 
ст.», охоронний номер 2134-М, що перебуває на балансі Кременецько-Почаївського 
державного історико-архітектурного заповідника, за адресою: вул. Шевченка, 32, 
м. Кременець, Тернопільська обл. визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведен-
ня оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 900 
грн., строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта: частина асфальтованого майданчика площею 50,0 м2, 
що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу Національного університету біо-
ресурсів і природокористування України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Хра-
пливого», за адресою: вул. С. Крушельницької, 52, м. Заліщики, Тернопільська обл. 
визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 1 900 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта: приміщення металевого кіоска площею 7,23 м2, що пе-
ребуває на балансі Державного професійно-технічного навчального закладу «Тер-
нопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі», за адресою: 
просп. С. Бандери, 32, м. Тернопіль визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведен-
ня оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 600 
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

інформація рв фдму по терноПіЛьській обЛасті  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
що відбувся 04.07.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення загальною 
площею 136,0 м2 цокольного поверху головного навчального корпусу, що пере-
буває на балансі Тернопільського національного педагогічного університету іме-
ні Володимира Гнатюка, за адресою: вул. Максима Кривоноса, 2, м. Тернопіль  

визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринко-
вої вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 050 гривень, строк виконання ро-
біт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта оренди: окремі цокольні приміщення будівлі студентсько-
го гуртожитку № 4 загальною площею 170,4 м2 (літ. «А», позиції: кладова (9) – 18,7 м2, 
кабінет (10) – 7,1 м2, кабінет (11) – 8,9 м2, кладова (12) – 6,1 м2, коридор (15) – 9,9 м2, 
кабінет (16) – 9,1 м2, електрощитова (17) – 6,2 м2, туалет (18) – 2,4 м2, умивальник 
(19) – 2,4 м2, зал (14) – 84,5 м2, кладова (20) – 8,5 м2, кладова (37) – 4,8 м2, уми-
вальник (38) – 1,8 м2), що перебуває на балансі Тернопільського національного еко-
номічного університету, за адресою: вул. Львівська, 4, м. Тернопіль, визнано ТзОВ 
фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для 
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з 
оцінки – 1 700 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта оренди: частина серверної кімнати площею 2,0 м2 на 
п’ятому поверсі навчального корпусу № 1 ТНТУ ім. І. Пулюя, що перебуває на балансі 
Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, за адресою: 
вул. Руська, 56, м. Тернопіль визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою 
продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 600 гривень, 
строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта оренди: частина приміщення гаражів під літ. Е, поз. 1-6, 
площею 51,9 м2, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управлін-
ня водних ресурсів, за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль визнано ТОВ 
«Експертно-консультаційна фірма «Орієнтир – Оцінка». Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою пере-
дачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 900 гривень, строк виконання 
робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта оренди: частина приміщення першого поверху нежит-
лового будинку площею 1,5 м2, що перебуває на балансі Регіонального сервісного 
центру МВС в Тернопільській області, за адресою: вул. Замкова, 18, м. Підгайці, 
Тернопільська обл. визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою пере-
дачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 050 гривень, строк виконання 
робіт – 5 календарних днів.

інформація рв фдму по харківській обЛасті  
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
об’єкти оренди, що відбулися 27.04.2017

№ 
з/п

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

(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

Вартість 
робіт/строк 
виконання

Переможець 
конкурсу

Мета проведен-
ня оцінки

1 Нежитлові приміщення кім. №21,22,23,25 (площами 
17,0 м2, 9,8 м2, 17,0 м2 та 34,9 м2 відповідно) на пер-
шому поверсі 12-поверхової частини різноповерхово-
го виробничого корпусу та кім. №46 (актовий зал пло-
щею 396,7 м2 на 300 посадкових місць) на першому 
поверсі одно – двоповерхової частини різноповерхо-
вого виробничого корпусу (літ. А-12), загальною пло-
щею 475,4 м2, за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 
21-А, на балансі Державного підприємства «Україн-
ський державний проектний інститут «Укрміськбуд-
проект», код 02497980, тел. (057) 701-07-29

3 300/5 ФОП Мо-
кров О. П.

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

2 Нежитлове приміщення – частина побутової кімнати 
№912 на 9-му поверсі 9-поверхової будівлі студент-
ського гуртожитку, інв. №10310036, літ. «А-9», за адре-
сою м. Харків, вул. Переможна, 21, загальною площею, 
2,0 м2, на балансі ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ХДАФК/ (код 2928261)

1 850/3 ФОП Соро-
кіна І. М.

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

3 Нежитлове приміщення – кім. № 8 на 1-му поверсі 
одноповерхової будівлі гаражних боксів загальною 
площею 57,60 м2, за адресою: м. Харків, вул. Пол-
тавський шлях, 188а, що перебуває на балансі Дер-
жавного університету телекомунікації, код: 38855349, 
т. 044-2488578, 2488597

2 238/4 ТОВ «Кон-
станта»

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в 
оренду

4 Нежитлові приміщення – кім. №№ 83,84 на 1-му по-
версі одноповерхової з антресолями будівлі учбового 
корпусу учбово-спортивного комплексу загальною 
площею 42,40 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чка-
лова, 17, що перебуває на балансі Національного 
аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського 
«Харківській авіаційний інститут», код 02066769, т. 
057-3151056, 3151131

2 200/5 ФОП Жари-
хін Ю. В.

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в 
оренду

5 Нежитлове приміщення – кімн. № 27 на 1-му поверсі 
12-поверхової будівлі виробничого корпусу загальною 
площею 14,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 
21а, що перебуває на балансі ДП УДПІ «УКРМІСЬКБУД-
ПРОЕКТ», 02497980, тел.: (057) 701-07-30, 701-07-29

2 200/5 ФОП Мо-
кров О. П.

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в 
оренду

інформація рв фдму в херсонській обЛасті,  
арк та м. севастоПоЛі про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки 
державного майна, що відбувся 30.06.2017

По об’єкту: двоповерхова адміністративна будівля літ. А площею 219,0 м2 (ре-
єстровий номер 22737830.1.ЛАЧБЮГ003), що перебуває на балансі Голопристан-
ського міськрайонного центру зайнятості, за адресою: Херсонська обл., м. Гола 
Пристань, вул. 1 Травня, буд. 67, переможець конкурсу – ФОП Тєстоєдова І. Б. 
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахун-
ку орендної плати при укладенні договору оренди. Строк виконання робіт – 5днів. 
Вартість робіт – 3 500 грн.

По об’єкту: частина даху загальною площею 50,0 м2 у будівлі, що перебуває на ба-
лансі ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 
України», за адресою: Херсонська обл., м. Олешки (Цюрупинськ), вул. Поштова, 52, 
переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс-Консул». Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні 
договору оренди. Строк виконання робіт – 5 днів. Вартість робіт – 2 200 грн.

По об’єкту: вбудовані нежитлові приміщення площею 22,0 м2 будівлі (реєстро-
вий № 21560045.2200.АААЖЕИ998) відділення зв’язку ЦПЗ № 2, що перебуває на 
балансі ХД ПАТ «Укрпошта», за адресою: Херсонська обл., Великолепетиський р-н, 
с. Демидівка, вул. Основікова, 36, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати при продовженні договору оренди. Строк виконання робіт – 4 дні. 
Вартість робіт – 2 200 грн.

інформація рв фдму в херсонській обЛасті,  
арк та м. севастоПоЛі про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки 
державного майна, що відбувся 03.07.2017

Об’єкт: частина даху площею 15,0 м2 у будівлі головного корпусу оздоровчого 
комплексу «Маяк», що перебуває на балансі Національного технічного університе-
ту України «Київський політехнічний інститут», за адресою: Херсонська обл., Ска-
довський р-н, смт Лазурне, база відпочинку «Маяк», переможець конкурсу – ФОП 
Тєстоєдова І. Б. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість 
робіт – 2 200 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.

Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 86,0 м2 на першо-
му поверсі будівлі гуртожитку, що перебуває на балансі ХДЗ «Палада», за адресою: 
м. Херсон, вул. Богородицька (Червонофлотська), 126, переможець конкурсу – ПФ 
«Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість 
робіт – 2 000 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.

інформація рв фдму в херсонській обЛасті,  
арк та м. севастоПоЛі про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки 
державного майна, що відбувся 07.07.2017

Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення площею 80,7 м2 на другому повер-
сі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Херсонської дирекції ПАТ  
«Укрпошта», за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 
29, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцін-
ки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні 
договору оренди. Вартість робіт – 2 200,00 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

інформація рв фдму по Черкаській обЛасті  
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які 
будуть залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів,  
що відбулися 26.06.2017

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. 
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області

1. Назва об’єкта оцінки: приміщення № 128 на першому поверсі будинку площею 
31,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної каз-
начейської служби України у Монастирищенському районі Черкаської області. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: вул. Соборна, 103, м. Монастирище, Черкаська обл. 
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Юніверс Логістика». Дата оцінки: 31.05.2017. Перемож-
цем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». 
Термін виконання робіт – 3 календарних дні, вартість послуг – 1 320,00 грн.

2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення фойє 1-го поверху адмінбудівлі 
площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіс-
кальна служба України. Майно перебуває в оперативному управлінні (користуванні) 
Головного управління ДФС у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: вул. Хрещатик, 235, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПАТ Акціонерний банк 
«Укргазбанк». Дата оцінки: 31.05.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання робіт – 2 ка-
лендарних дні, вартість послуг – 1 450,00 грн.



8

Тел. редакції: (044) 200-36-58, тел./факс 200-33-77, «ВП» в Internet: www.spfu.gov.ua, e-mail: gazeta@spfu.gov.ua

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

газета «відомості приватизації» –  
додаток до «державного інформаційного  

бюлетеня про приватизацію»
Редактор в. П. борківська 
тел. (044) 200-36-58, 200-35-01

Розповсюдження г. о. деянова 
тел./факс (044) 200-35-81

над номером працювали:

о. в. царуЛіца 
(видавнича підготовка)

т. м. утеЧенко 
(дополіграфічна підготовка)

адреса редакції:

фонд державного 
майна україни, 
вул. генерала  

алмазова, 18/9, 
м. київ-133, 01133

Віддруковано:

дв «Преса україни», 
просп. Перемоги, 50, 

м. київ, 03047

Загальний тираж 7 200

Інформація, надрукована в додатку  
«Відомості приватизації», є офіційною публікацією.
Її розміщення в інших засобах масової інформації  
чи передрук можливі лише з письмового дозволу  
Фонду державного майна України із зазначенням  

номера й дати видачі дозволу.

Зам. 3049086

проДаж пакетів акцій на фонДовій біржі

управління біржового продажу, т. 280-29-10

інформаційне ПовідомЛення
про початок торгів на фондовій біржі україни пакетом акцій акціонерного товариства  

ПубЛіЧне акціонерне товариство «сПектр-сміЛа», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ

про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 22794087
2 Найменування товариства Публічне акціонерне товариство «СПЕКТР-СМІЛА»
3 Місцезнаходження товариства 20708, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Мазура, 24
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн 31 655 000,00

5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 126 616 940
6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 99,998
7 Номінальна вартість однієї акції, грн 0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн 2 532 338,80
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна
10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 138
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні) Ні
12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні) Ні
14 Площа земельної ділянки, га 1,9138
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), % 0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)  30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн 14 920 
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн 34 697 

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

№ 
з/п Найменування показника 2014 рік 2015 рік 2016 рік

1 2 3 4 5
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн 13584 12723 14920
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн 11155 11562 12996
3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 121,77 110,04 114,8
4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн 1341 568 1421

АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн 12911 24288 24259
6 Оборотні активи, тис. грн 7557 8813 10438
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн 0 0 0
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн 0 0 0

9 Баланс активів, тис. грн 20468 33101 34697

1 2 3 4 5
ПАСИВ

10 Вартість власного капіталу, тис. грн 19393 30959 31170
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн 0 0 988
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн 0 0 0
13 Поточні зобов’язання, тис. грн 1075 2142 2539
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн 20468 33101 34697

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

Природоохоронна діяльність здійснюється відповідно до екологічного законодавства України
ВІДОМОСТІ  

про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Провадження у справі про банкрутство відсутнє

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Найменування фондової біржі Фондова біржа ПФТС
2 Місцезнаходження фондової біржі  01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд.42-44
3 Телефон для довідок  277-50-00
4 Дата торговельного дня (дня проведення торгів) 15.12.2017 
5 Час початку торговельної сесії  11:00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / 

АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
АПЦ 

7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів) Перші торги 
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санк-

ції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-
2017 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних 
товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 
грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету 
України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).

До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» 
не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента Украї-
ни від 15 травня 2017 року № 133/2017, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від  
28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та 
Закону України «Про санкції».

Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців об’єктів 
приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кін-
цевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про пода-
ну декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про 
фінансово-майновий стан.

інформаційне ПовідомЛення  
про початок торгів на фондовій біржі україни пакетом акцій акціонерного товариства  

Приватне акціонерне товариство «рітм», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ

про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 36376078
2 Найменування товариства Приватне акціонерне товариство «РІТМ»
3 Місцезнаходження товариства 03680, м. Київ, вул. Панаса Любченка, 15
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн 5 606 700,00
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 2 870 575
6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 51,199
7 Номінальна вартість однієї акції, грн 1,00
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн 3 530 807,25
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна
10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 4
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні) Ні
12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні) Ні
14 Площа земельної ділянки, га 0,0
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), % 0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23730178, ТОВ «Фондова Компанія «Фаворіт»
17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)  30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн 567 
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн 3 388 

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

№ 
з/п Найменування показника 2014 рік 2015 рік 2016 рік

1 2 3 4 5
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн 487 506 567
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн 152,7 205 269
3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 318,93 246,83 210,78
4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн -178,1 -741 -221

АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн 2438,4 2285 2145
6 Оборотні активи, тис. грн 1943,5 1303 1243
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн 3,1 1 2
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн 0 0 0

9 Баланс активів, тис. грн 4381,9 3588 3388

1 2 3 4 5
ПАСИВ

10 Вартість власного капіталу, тис. грн 4329,7 3554 3333

11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн 0 0 0
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн 0 0 0
13 Поточні зобов’язання, тис. грн 52,2 34 55
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн 4381,9 3588 3388

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні
ВІДОМОСТІ  

про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Відносно ПрАТ «РІТМ» процедура банкротства не проводиться

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Найменування фондової біржі Фондова біржа «ІННЕКС»
2 Місцезнаходження фондової біржі  03040, м. Київ, просп. Голосіївський

(40-річчя Жовтня), 70, 11-й поверх
3 Телефон для довідок  221-01-40
4 Дата торговельного дня (дня проведення торгів) 13.12.2017 
5 Час початку торговельної сесії  10:00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / 

АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
 АПЦ

7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів) Перші торги 
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санк-

ції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-
2017 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних 
товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 
грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету 
України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).

До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не мо-
жуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 
2017 року № 133/2017, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про 
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».

Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців 
об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізич-
них осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів 
і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних 
осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

Продовження таблиці

Продовження таблиці

3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлової будівлі адміністративно-
лабораторного корпусу загальною площею 46,24 м2. Найменування балансоутри-
мувача об’єкта оцінки: Державна установа «Черкаський обласний лабораторний 
центр Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
вул. Пирогова, 3, с. Червона Слобода, Черкаський р-н, Черкаська обл. Платник 
робіт з оцінки: ТОВ «ФРЕЯ». Дата оцінки: 31.05.2017. Переможцем конкурсу з від-
бору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання 
робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 400 грн.

4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень на першому поверсі адміністратив-
ної будівлі площею 119,76 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Державне підприємство «Оризон-Навігація». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
вул. Мазура, 14, м. Сміла, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ВОЛЮМЕД». 
Дата оцінки: 31.05.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання робіт – 3 календарних 
дні, вартість послуг – 1 280 грн

5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення складу літ. К-1 площею 
40,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну 
«Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна, 218, м. Черка-
си. Платник робіт з оцінки: ФОП Кольвах В. В. Дата оцінки: 31.05.2017. Переможцем 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін 
виконання робіт – 3 календарних дні, вартість послуг – 1 350 грн.

ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного 
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.

1. Назва об’єкта оцінки: приміщення гаража площею 29,1 м2. Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у 
Звенигородському районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. 
Віктора Погорілого, 1, м. Звенигородка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: Звени-
городський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Дата оцінки: 31.05.2017. Пере-
можцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». 
Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 400 грн.

інформація рв фдму по Черкаській обЛасті  
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів

конкурси відбулися 03.07.2017
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для роз-

рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення четвертого поверху бізнес-

інноваційного центру площею 167,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт 
з оцінки: ЧБОЛЖВ «Від серця до серця». Дата оцінки: 31.05.2017. Переможцем 

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін ви-
конання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 000,00 грн.

2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень четвертого поверху п’ятиповерхового 
корпусу площею 95,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП 
«Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформа-
ції в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 
205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Громадська організація «Професіональний 
бійцівський клуб «АХІЛЛЕС». Дата оцінки: 31.05.2017. Переможцем конкурсу з від-
бору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання 
робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 300,00 грн

ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розра-
хунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.

1. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова цегляна будівля магазину літ. А-1 пло-
щею 370,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Концерн «Війсь-
кторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Котовського, 99, м. Черкаси. 
Платник робіт з оцінки: ПП «БАЗИС-А». Дата оцінки: 31.05.2017. Переможцем кон-
курсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін 
виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 140,00 грн.

2. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова будівля прохідної (літ. П-1) площею 
23,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Концерн «Військторг-
сервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна, 218, м. Черкаси. Платник 
робіт з оцінки: ПП «БАЗИС-А». Дата оцінки: 31.05.2017. Переможцем конкурсу з від-
бору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання 
робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 150,00 грн.

3. Назва об’єкта оцінки: приміщення ательє з прибудовою (літ. А-1, а) площею 
291,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Концерн «Військторг-
сервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Б. Вишневецького, 64, м. Черкаси. 
Платник робіт з оцінки: ФОП Здір А. В. Дата оцінки: 31.05.2017. Переможцем кон-
курсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін 
виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 140,00 грн.

ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою 
приватизації шляхом продажу на аукціоні.

1. Об’єкт державної власності групи А – нежитлові приміщення будівлі трактор-
ної бригади (лазня, душова) загальною площею 12,3 м2 (Черкаська обл., Маньків-
ський р-н, с. Філіція, вул. Молодіжна, 11/1). Дата оцінки: 31.05.2017. Переможцем 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін 
виконання робіт – 5 календарних дні, вартість послуг – 1 200,00 грн.

інформація рв фдму по вінницькій обЛасті  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів 
державної власності, що відбувся 20.07.2017

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

значення вартості об’єкта державної власності групи А – майна колишньо-
го мобрезерву та цивільної оборони: матеріали – 1 185 од. (реєстровий № 
5460953.3.ААББВЛ617), малоцінний інвентар – 2 322 од. (реєстровий № 
5460953.1.ААВААЕ333), паливно-мастильні матеріали: автобензин А-76 – 2600 
л та дизельне паливо – 2 600 л (реєстровий № 5460953.5.ААББВЛ619), що пе-
ребувають на балансі ПрАТ «Тульчинське АТП 10557», за адресою: Вінницька 
обл., м. Тульчин, вул. Леонтовича, 61 з метою приватизації шляхом продажу на 
аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 25 календарних днів. Вартість надання 
послуг з оцінки – 7 000 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Подільський центр судових експертиз» 
щодо визначення вартості об’єкта державної власності групи А – нежитлової будівлі 
їдальні (літ. А) загальною площею 256,4 м2, вхідного майданчика (літ. а), вхідного 
майданчика (літ. а1), які під час приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ 
«Тульчинське міжрайонне пересувне будівельно-монтажне підприємство» та пе-
ребувають на позабалансовому рахунку ПВКП «Будівельник», за адресою: 23600, 
Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Пестеля, 65а з метою приватизації шляхом про-
дажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 15 календарних днів. Вартість 
надання послуг з оцінки – 2 850 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Подільський центр судових експер-
тиз» щодо визначення вартості об’єкта державної власності групи А – одно-
поверхової будівлі лазні загальною площею 146,3 м2, що перебуває на балан-
сі Качанівської сільської ради, за адресою: Вінницька обл., Хмільницький р-н,  
с. Качанівка, вул. Кошового, 16 з метою приватизації шляхом продажу на аукці-
оні. Строк надання послуг з оцінки – 15 календарних днів. Вартість надання по-
слуг з оцінки – 2 850 грн.

інформація рв фдму по воЛинській обЛасті  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки державного 
майна, що відбувся 13.07.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності визнано  
ТОВ «Волинь-Експерт» для проведення незалежної оцінки майна:

частина нежитлового приміщення площею 41,6 м2 за адресою: 43000, Волин-
ська обл., м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 67/36, мета оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору 
оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1 500,0 грн, строк виконання робіт з оцін-
ки – 5 календарних днів;

частина службового приміщення площею 3,0 м2 за адресою: 45200, Волинська 
обл., м. Ківерці, вул. Незалежності, 21, мета оцінки: визначення ринкової вартос-
ті об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору 
оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1 500,0 грн, строк виконання робіт з оцін-
ки – 5 календарних днів.


