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підлЯГаютЬ приватизації ШлЯХом продаЖу  
на аукціоні

Перелік 
об’єктів державної власності групи а,  

що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 07.12.2017 № 1845)

вінницька область
1. Приміщення № 5 загальною площею 106,8 м2 в будівлі гаража літ. «Б», запасні 

частини 1550 одиниць, матеріали 3101 одиниця та МШП 2121 одиниця за адресою: 
21100, м. Вінниця, вул. Максимовича, 21, що перебувають на балансі Приватного 
акціонерного товариства «Вінницьке АТП 10554» (код за ЄДРПОУ 05482245).

2. Будівля лазні загальною площею 89,4 м2 разом із земельною ділянкою 
за адресою: 22330, Вінницька обл., Літинський р-н, с. Осолинка, вул. Шевченка, 1б, 
що перебуває на балансі Осолинської сільської ради (код за ЄДРПОУ 04326448).

дніПроПетровська область
інформація 

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

державного підприємства «дніпропетровське спеціальне 
конструкторсько-технологічне бюро «елеватормлинмаш»

Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства  
«Дніпропетровське спеціальне конструкторсько-технологічне бюро «Елеваторм-
линмаш».

Адреса об’єкта: юридична адреса: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 16/18.
Відомості про об’єкт: об’єктом є єдиний майновий комплекс державного під-

приємства «Дніпропетровське спеціальне конструкторсько-технологічне бюро 
«Елеватормлинмаш» (код за ЄДРПОУ 14312884). До складу об’єкта приватизації 
входять: об’єкт незавершеного будівництва – інженерно-лабораторний корпус 
(будівельна готовність 94 %) А-3; ангар – Б; навіси – В, Г; вбиральня – Д; огорожа 
№ 1-9; мостіння – І; машини та обладнання – 11 одиниць, транспортні засоби: 
автомобіль МАЗ 437041-261 державний номер АЕ3294СН, автомобіль ГАЗ-53 
знятий з обліку держреєстрації – має непридатний стан; інструменти, прилади, 
інвентар – 2 од.; інші основні засоби – 10 од.; інші НМА – 287 од. Об’єкти неру-
хомості розташовані в м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського (Червонозавод-
ська). З 2013 року підприємство не працює. Заборгованість підприємства за по-
зиковими коштами – 526,00 тис. грн, заборгованість за податками у сумі 201,00 
тис. грн, заборгованість із заробітної плати та соціального страхування у сумі  
19,0 тис. грн, інша поточна заборгованість у сумі 59,00 тис. грн. Структурна 
власного капіталу станом на 31.05.2017: додатковий капітал – 1 045,00 тис. грн, 
нерозподілений прибуток (непокриті збитки) – 713,00 тис. грн. Дебіторська за-
боргованість становить 11,00 тис. грн.

Кількість та склад робочих місць станом на 31.05.2017: співробітників на під-
приємстві – 1 особа (директор підприємства).

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 3 012 597,00 грн, ПДВ – 602 519,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 3 615 116,40 грн.
Умови продажу: покупець стає правонаступником всіх прав та обов’язків (у 

тому числі кредиторської та дебіторської заборгованості) приватизованого під-
приємства, здійснює необхідні заходи щодо припинення державного підприємства 
як юридичної особи; покупець зобов’язаний здійснити заходи щодо створення на 
підприємстві не менше 3 робочих місць; забезпечити безпечні умови праці; по-
купцю в процесі експлуатації об’єкта необхідно здійснювати заходи щодо збере-
ження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних, еко-
логічних та протипожежних норм в порядку, визначеному чинним законодавством 
України; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки покупець вирішує 
самостійно в установленому чинним законодавством України порядку; подальше 
відчуження об’єкта можливе за погодженням органу приватизації та діє в період 
чинності умов договору купівлі-продажу.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка, на якій розташований дер-
жавний об’єкт, перебуває в постійному користуванні підприємства, кадастровий 
номер 1210100000:07:498:0005. Цільове призначення – для розміщення та екс-
плуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємства пере-
робної, машинобудівної та іншої промисловості, землі промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (обслуговування інженерно-
лабораторного корпусу).

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

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

Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 грн (призначення 
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області.

Сума грошових коштів у розмірі 361 511,64 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній 
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10% від почат-
кової ціни об’єкта приватизації – єдиного майнового комплексу державного під-
приємства «Дніпропетровське спеціальне конструкторсько-технологічне бюро 
«Елеватормлинмаш»).

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 15 січня 2018 р. до 
17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «кате-
ринославська» (http://www.tbe.com.ua) 19 січня 2018 року. Час початку 
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.

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

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, по-
даються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська» (http://
www.tbe.com.ua, електронний майданчик: https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дні-
про, вул. Пушкіна, 49) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та 
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також до-
кази надсилання цих документів.

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

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

ласті за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – 
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  

об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля, літ. А-1 площею 291,9 м2 (будівля мага-

зину № 15).
Адреса об’єкта: 50079, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасо-

ва, 86.
Балансоутримувач: ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (код 

за ЄДРПОУ 00191023) за адресою: 50079, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Тернівський р-н.

Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова нежитлова будівля літ. 
А-1, з підвалом літ. А п/д, тамбуром літ. а, загальною площею 291,9 м2. Будівля 
придатна для нормальної експлуатації. Електро-, водо-, теплопостачання у ро-
бочому стані.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 794 220,00 грн, ПДВ – 158 844,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 953 064,00 грн.
Умови продажу: використовувати зі збереженням профілю чи з його зміною; за-

безпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та 
інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, 
передбачених законодавством України; здійснювати заходи щодо збереження на-
вколишнього середовища; здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить 
до складу об’єкта; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збере-
ження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, 
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за 
їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчужен-
ня приватизованого об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий 
строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт подати державному ор-
гану приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; пра-
во користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом 
приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним 
законодавством України; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з 
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну про-
дажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти 
його у триденний термін за актом передачі.

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

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

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення 
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області.

Сума грошових коштів у розмірі 95 306,40 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній 
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10% від початкової 
ціни об’єкта приватизації – нежитлової будівлі, літ. А-1 площею 291,9 м2 (будівля 
магазину № 15), розташованої за адресою: 50079, Дніпропетровська обл., м. Кри-
вий Ріг, вул. Черкасова, 86»).

Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 15 січня 2018 р. до 17.00.
аукціон в електронній формі буде проведено українською універсальною 

біржею (http://www.uub.com.ua) 19 січня 2018 року. Час початку аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 13.00.

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

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, 
подаються в електронному вигляді на сайті Української універсальної біржі (http://
www.uub.com.ua) цілодобово.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної 
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на 
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, 
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.

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

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

ласті за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – 
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  

об’єктів державної власності
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: будівля управління ЖКГ літ. 

С-2, загальною площею 1486,6 м2, сходи літ. с, с1, с2, ґанок літ. с3, пожежні сходи 
літ. с4, прохідна промбази ЖКГ літ. СI-1, загальною площею 16,8 м2, приямок тепло-
траси літ. сі, склад літ. СЇ-1, СЇ1-1, СЇ11-1, СЇ111-1, загальною площею літ. 531,9 м2, 
навіс літ. СЇІV -1, склад літ. СЖ-1, загальною площею 176,0 м2, ґанок літ. сж, склад 
металу літ. СЗ-1, загальною площею 79,7 м2, № III – мостіння, внутрішньодворові 
мережі – 3 од. (зовнішня телефонізація управління ЖКГ, каналізація зовнішня управ-
ління ЖКГ, мережі теплопостачання зовнішні), транспортні засоби, господарський 
інвентар, меблі, офісне обладнання – 163 од.

Адреса об’єкта: 49055, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Будівель-
ників, 34.

Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 14313332, Публічне акціонерне товариство 
«Дніпровський машинобудівний завод» за адресою: 49055, Дніпропетровська обл., 
м. Дніпро, вул. Будівельників, 34.

Відомості про об’єкт приватизації: група інвентарних об’єктів у складі: будів-
ля управління ЖКГ літ. С-2, загальною площею 1486,6 м2 (1972 року), сходи літ. 
с, с1, с2, ґанок літ. с3, пожежні сходи літ. с4, прохідна промбази ЖКГ літ. СI-1, за-
гальною площею 16,8 м2 (1972 року), приямок теплотраси літ. сі, склад літ. СЇ-1, 
СЇ1-1, СЇ11-1, СЇ111-1, загальною площею літ. 531,9 м2 (1976 року), навіс літ. СЇІV -1 
(1976 року), склад літ. СЖ-1, загальною площею 176,0 м2 (1972 року), ґанок літ. 
сж, склад металу літ. СЗ-1, загальною площею 79,7 м2 (1972 року), № III – мостін-
ня, внутрішньодворові мережі – 3 од. (зовнішня телефонізація управління ЖКГ, 
каналізація зовнішня управління ЖКГ, мережі теплопостачання зовнішні), тран-
спортні засоби, господарський інвентар, меблі, офісне обладнання – 163 од. На 
теперішній час об’єкт не експлуатується. Земельна ділянка під об’єкт приватизації 
окремо не відводилась.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 4 526 848,00 грн, ПДВ – 905 369,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 5 432 217,60 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх сані-

тарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання 
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; здійснюва-
ти заходи щодо збереження навколишнього середовища; здійснити реєстрацію 
нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта; право користування, купівлі, 

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

проДаж об’єктів групи а
підсумки
інформація рв фдму по львівській області  
про підсумки конкурсу на право оренди державного  
нерухомого майна, що відбувся 30.11.2017

За результатами конкурсу на право оренди державного нерухомого майна,  
а саме: нежитлові приміщення № 55, № 56, № 57, № 58, № 59, № 60 загальною пло-
щею 98,9 м2 на 3-му поверсі будівлі за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців,11, 
що перебувають на балансі Державного вищого навчального закладу «Університет 
банківської справи», конкурсною комісією прийнято рішення про укладення дого-
вору оренди з переможцем конкурсу – Міжнародною громадською організацією 
«Міжнародний фонд «Оракул».

підсумки
інформація рв фдму по Черкаській області  
про підсумки конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою  
з метою виділення земельної ділянки та присвоєння їй  
кадастрового номера під об’єктом, який підлягає приватизації,  
що відбувся 05.12.2017

За результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою 
виділення земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера під об’єктом 
приватизації державної власності групи А – комплексом нежитлових будівель та 
споруд, у складі: адмінбудівля № 1 загальною площею 431,7 м2; ЦВЛ № 2 загальною 
площею 92,1 м2; адмінуправління № 3 загальною площею 913,8 м2; допоміжний цех 
№ 4 загальною площею 1 924,7 м2; адмінбудівля № 9 загальною площею 927,0 м2; ме-
ханічний цех з прибудовою № 10 загальною площею 3 609,9 м2; столярний цех № 11 
загальною площею 422,4 м2; пилорама, 11а, загальною площею 55,4 м2; гараж № 12 
загальною площею 747,9 м2; пост охорони № 14а загальною площею 5,3 м2; прохідна 
№ 2, № 15 загальною площею 14,2 м2; склад № 16 загальною площею 1 447,4 м2; 
адмінбудівля № 17 загальною площею 833,5 м2; гараж № 19 загальною площею 
363,7 м2; вагова № 20 загальною площею 10,4 м2; котельня № 21 загальною площею 
704,6 м2; димова труба № 21а; компресорна № 22 загальною площею 284,1 м2; галь-
ванічний цех № 23 загальною площею 398,0 м2; теплиця № 18а загальною площею 
484,9 м2; каналізаційна насосна станція № 24 загальною площею 22,6 м2; склад для 
балонів № 25 загальною площею 19,2 м2; склад для балонів № 35 загальною площею 
8,7 м2; пост охорони № 28 загальною площею 6,2 м2; КТП (контрольно-технічний 
пункт), 36, загальною площею 31,4 м2; цех причепів № 3, 14 загальною площею 
2336,5 м2; прибудова до компресорної, 22а загальною площею 27,7 м2; профілакторій 
№ 18 загальною площею 326,7 м2 за адресою: Черкаська обл., м. Шпола, вул. Со-
борна, 138 переможцем визнано Товарну біржу «УНІВЕРСАЛЬНА».
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оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом, покупцем вирішується 
самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; подаль-
ше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника 
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою дер-
жавного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у поряд-
ку, що затверджується ФДМУ; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних 
днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну 
продажу об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у 
триденний термін за актом передачі.

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

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

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення 
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області.

Сума грошових коштів у розмірі 543 221,76 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній 
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10% від початкової 
ціни об’єкта – групи інвентарних об’єктів, розташованого за адресою: Дніпропе-
тровська область, м. Дніпро, вул. Будівельників, 34»).

Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 15 січня 2018 р. до 17.00.
аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «кате-

ринославська» (www.tbe.соm.ua) 19 січня 2018 року. Час початку аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 13.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 15.00.

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

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, 
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська» 
(електронний майданчик: https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дні-
про, просп. Пушкіна, 49, оф. 4/1) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох при-
мірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, 
а також докази надсилання цих документів.

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

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

ласті за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – 
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

донецька область
інформація 

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

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

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

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

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

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

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

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

Грошові кошти в розмірі 5 868,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від по-
чаткової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172, 
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

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

аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «укра-
їнська міжрегіональна спеціалізована» 09.01.2018. Час початку аукціону – 
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіо-
нальна спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з 
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної 
біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянти-
нівська, 2а) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним 
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази над-
силання цих документів.

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

Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні – 
05.01.2018 до 17.00.

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

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

В інформацію про продаж об’єкта державної власності групи А – нежитлової 
будівлі літ. «А-1» з прибудовами та ґанком (інв. № 26) за адресою: 85372, Доне-
цька обл., Покровський р-н, с. Новоєлизаветівка, вул. Широка, буд. 86а, опублі-
ковану у газеті «Відомості приватизації» від 04.12.2017 № 95 (1115) на стор. 1 – 2,  
внести такі зміни: «кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні –  
22 грудня 2017 року до 17.00.».

ЗаПоріЗька область
інформація 

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

Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Завод 
алюмінієвої фольги» (ДП «ЗАФ»).

Місцезнаходження: 69032, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15.
Код за ЄДРПОУ 33210902.
Види діяльності згідно з КВЕД: 24.42 виробництво алюмінію, 24.53 лиття легких 

кольорових металів, 38.32 відновлення відсортованих відходів, 41.20 будівництво 
житлових і нежитлових будівель, 46.72 оптова торгівля металами та металевими 
рудами, 77.12 надання в оренду вантажних автомобілів, 77.39 надання в оренду 
інших машин, устаткування та товарів, н. в .і. у.

Відомості про об’єкт: на балансі підприємства будівлі (споруди, приміщення) 
не обліковуються. Право власності, оренди, користування тощо земельними ді-
лянками у підприємства відсутнє.

На балансі підприємства обліковуються необоротні активи у кількості 85517 
од., з них 85513 од. – незавершені капітальні інвестиції (технологічне обладнання 
не змонтоване та не введене в експлуатацію), 4 од. – основні засоби.

Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює вироб-
ничу діяльність з моменту утворення у 2004 році. Викиди та скиди забруднюючих 
речовин у навколишнє природне середовище на підприємстві відсутні.

Показники фінансово-майнового стану підприємства

Основні показники за даними балансу, 
звіту про фінансові результати (тис. грн) 2014 рік 2015 рік 2016 рік Станом на 

30.06.2017
Незавершені капітальні інвестиції 373025 373025 372609 372609
Основні засоби 1089 1089 1422 1302
Оборотні активи (усього) 171 36 117 207
Вартість активів 374285 374150 374148 374118
Власний капітал (усього) 374248 373916 373559 373374
Поточна кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги

29 191 407 502

Основні показники за даними балансу, 
звіту про фінансові результати (тис. грн) 2014 рік 2015 рік 2016 рік Станом на 

30.06.2017
Поточна кредиторська заборгованість за розра-
хунками перед бюджетом

1 4 26 36

Поточна кредиторська заборгованість за розра-
хунками зі страхування

2 13 38 49

Поточна кредиторська заборгованість за розра-
хунками з оплати праці

5 26 118 157

Чистий фінансовий результат (збиток) (197) (332) (356) (186)
Рентабельність, % Рентабельність не розраховується, так як діяльність 

підприємства збиткова

Кількість та склад робочих місць – 2, у т. ч.: директор, головний бухгалтер.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 486 647 646,00 грн. ПДВ – 

97 329 529,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 583 977 175,20 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
1. Не допускати звільнення (за винятком звільнення на підставі пункту 6 ст. 40 

Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законо-
давством передбачена можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 ст. 40 
та ст. 41 Кодексу законів про працю України) працівників приватизованого під-
приємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом 
6 місяців від дня переходу до нього права власності.

2. Забезпечити протягом 30 днів з моменту підписання акта передачі об’єкта по-
гашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, кредиторської заборгованості 
підприємства, що склалась станом на 30.06.2017, а саме: поточної кредиторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги – 502,00 тис. грн, поточної кредиторської 
заборгованості за розрахунками перед бюджетом – 36,00 тис. грн, поточної креди-
торської заборгованості за розрахунками зі страхування – 49,00 тис. грн, поточної 
кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці – 157,00 тис. грн.

3. Забезпечити протягом 30 днів з моменту підписання акта передачі об’єкта 
погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, кредиторської заборго-
ваності підприємства, що виникли за період з 30.06.2017 до дати підписання акта 
передачі об’єкта приватизації.

4. Умови подальшої експлуатації об’єкта покупець визначає самостійно.
5. Забезпечити збереження навколишнього середовища, дотримання сані-

тарних та екологічних норм.
6. Забезпечити протягом 3 місяців з моменту підписання акта передачі при-

пинення юридичної особи – ДП «ЗАФ» шляхом внесення до ЄДРПОУ запису про 
її припинення на підставі правонаступництва прав і обов’язків приватизованого 
підприємства.

7. Контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу об’єкта 
приватизації здійснюватиметься органом приватизації протягом 5 років.

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

кової ціни об’єкта приватизації.
Грошові кошти в розмірі 58 397 717,52 грн, що становить 10 % початкової ціни 

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

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

Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 15.01.2018 до 17.00.
аукціон в електронній формі буде проведено українською універсаль-

ною біржею 19.01.2018, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 

в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змі-
нами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, 
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну 
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви 
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Запорізької філії Української 
універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9.00 
до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (061) 220-02-26) оригінали заяв на 
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, 
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

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

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

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

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій облас-
ті за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40 з 8.00 
до 16.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12-45, тел.: (061)  
226-07-75, 226-07-76.

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  

об’єкта державної власності
Назва об’єкта: побутові приміщення (літ. Б-3), інв. № 070101, загальною пло-

щею 933,8 м2.
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, Південне шосе, 62.
Зберігач: ТОВ «Партнер 2000», код за ЄДРПОУ 30616602, м. Запоріжжя, 

вул. Задніпровська, 3.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташовано на земельній ділянці загальною пло-

щею 0,0646 га, кадастровий номер 2310100000:02:032:0037.
Побутові приміщення вбудовані в триповерхову будівлю (літ. Б-3) з підвалом. 

Приміщення підвалу не має природного освітлення. Теплопостачання, електро-
постачання, водопостачання та каналізація будівлі, в якій розташовані примі-
щення, відключено від мереж постачання та довгий час не експлуатується. Рік 
побудови – 1985.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 003 033,00 грн. 
ПДВ – 200 606,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 1 203 639,60 грн.
Умови продажу об’єкта: сплатити ціну продажу об’єкта протягом 30 календар-

них днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; питання 
землекористування покупець вирішує самостійно після укладення договору купівлі-
продажу відповідно до вимог чинного законодавства.

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

сотка) від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти у розмірі 120 363,96 грн, що становить 10 % початкової ціни 

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

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

Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 15.01.2018 до 17.00.
аукціон в електронній формі буде проведено українською універсаль-

ною біржею 19.01.2018, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 14.00.

Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 

в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змі-
нами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, 
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну 
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви 
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Запорізької філії Української 
універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9.00 
до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00 , тел. (061) 220-02-26) оригінали заяв на 
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, 
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

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

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

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

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

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

кіровоградська область
інформація 

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

Назва об’єкта: комплекс будівель споруд та обладнання (разом із земель-
ною ділянкою) у складі: штаб-прохідна (літ. АА1) 182,7 м2; склад-сховище (літ. Н) 
839,1 м2; сховище (літ. П) 878,7 м2; сховище (літ. С) 873,2 м2; трансформаторна 
підстанція (літ. Б); навіс (літ. В); убиральня (літ. Г); погріб (літ. Дд); склад (літ. Е); 
гараж (літ. Ж); підсобне (літ. З); прибудова (літ. з); прибудова (літ. з1); вхід до під-
валу (літ. К); вхід до підвалу (літ. Л); підсобне (літ. М); котельня (літ. О); підсобне 
(літ. Т); підсобне (літ. У); естакада, 1; підвал (літ. К1); підвал (літ. Л1); ґанок, кр; 
ґанок, кр1; ґанок, кр2; ґанок, кр.3; ґанок, кр.4; ґанок, кр.5; ґанок, кр.6; ворота, №; 
ворота, № 1; ворота, № 2; ворота, № 3; огорожа, № 4.

Адреса об’єкта: 27632, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Грузьке, 
вул. Маловисківське шосе, 2.

Балансоутримувач: Кіровоградська районна державна адміністрація, 25014, 
м. Кропивницький, вул. Дарвіна, 25, код за ЄДРПОУ 04055067.

Відомості про об’єкт: об’єкт перебуває в незадовільному стані.
Відомості про земельну ділянку: площа – 9,8391 га; кадастровий номер 

3522582800:02:000:2872. Цільове призначення: для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель: землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 3 072 789,00 грн, 
у т. ч.: комплексу будівель споруд та обладнання – 299 189,00 грн, земельної ді-
лянки – 2 773 600,00 грн. ПДВ – 614 557,80 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 3 687 346,80 грн, у т. ч.: 
комплексу будівель споруд та обладнання – 359 026,80 грн, земельної ділянки – 
3 328 320,00 грн.

Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить 
368 734,68 грн.

Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від-

сотка) від початкової ціни об’єкта.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 

придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462, 
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіро-
воградській області.

Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок 
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, 
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.

Кінцевий термін приймання заяв: 22 січня 2018 року до 18.00.
аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним то-

вариством державна акціонерна компанія «національна мережа аукціонних 
центрів» (http://www.nmac.net.ua) 26 січня 2018 року. Час початку торгів – 
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

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

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства 
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учас-
ники аукціону зобов’язані надіслати на адресу філії «Кіровоградський аукціонний 
центр» Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «На-
ціональна мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 
308) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином 
засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання 
цих документів.

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

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його знаходження, в робочі дні отри-
мати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79, 33-24-00.

Черкаська область
інформація 

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

Назва об’єкта: комплекс нежитлових будівель та споруд, у складі: адмінбудівля 
№ 1 загальною площею 431,7 м2; ЦВЛ № 2 загальною площею 92,1 м2; адмінуправ-
ління № 3 загальною площею 913,8 м2; допоміжний цех № 4 загальною площею  
1 924,7 м2; адмінбудівля № 9 загальною площею 927,0 м2; механічний цех з прибу-
довою № 10 загальною площею 3 609,9 м2; столярний цех № 11 загальною площею 
422,4 м2; пилорама 11а загальною площею 55,4 м2; гараж № 12 загальною площею 
747,9 м2; пост охорони № 14а загальною площею 5,3 м2; прохідна № 2, № 15 за-
гальною площею 14,2 м2; склад № 16 загальною площею 1 447,4 м2; адмінбудівля 
№ 17 загальною площею 833,5 м2; гараж № 19 загальною площею 363,7 м2; вагова 
№ 20 загальною площею 10,4 м2; котельня № 21 загальною площею 704,6 м2; ди-
мова труба № 21а; компресорна № 22 загальною площею 284,1 м2; гальванічний 
цех № 23 загальною площею 398,0 м2; теплиця № 18а загальною площею 484,9 м2; 
каналізаційна насосна станція № 24 загальною площею 22,6 м2; склад для балонів 
№ 25 загальною площею 19,2 м2; склад для балонів № 35 загальною площею 8,7 м2; 
пост охорони № 28 загальною площею 6,2 м2; КТП (контрольно-технічний пункт), 
36 загальною площею 31,4 м2; цех причепів № 3, 14 загальною площею 2336,5 м2; 
прибудова до компресорної 22а загальною площею 27,7 м2; профілакторій № 18 
загальною площею 326,7 м2.

Адреса об’єкта: 20600, Черкаська обл., м. Шпола, вул. Соборна, 138.
Інформація про об’єкт: майно колишнього ВАТ «Метровагонмаш», загальна 

площа будівель, що входять до складу комплексу, становить 17 167,2 м2 (згідно 
з технічним паспортом). Роки введення в експлуатацію 1992 – 2011. Загальний 
технічний стан будівель та споруд – задовільний; фізичний знос: 28 – 37 %. До 
будівель підведені централізована електромережа, мережі газопостачання, 
водопостачання, водовідведення, централізоване опалення. Під’їзні шляхи ас-
фальтовані.

Земельна ділянка площею 14,1 га, на якій розташований комплекс, надана у 
постійне користування Шполянському заводу запасних частин, згідно з державним 
актом на право постійного користування землею серія ЧР № 20-61 від 13.06.1995. 
Окремо під об’єкт приватизації земельна ділянка не виділена.

Початкова ціна без ПДВ – 7 731 340,00 грн, ПДВ – 1 546 268,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 9 277 608,00 грн.
Умови продажу: подальше призначення та використання об’єкта покупець 

визначає самостійно; під час експлуатації об’єкта покупець повинен здійснювати 
заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання 
санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил 
пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України; питання використання 
земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно 
згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта. Сплата 
ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів 
з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

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

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

Грошові кошти в розмірі 927 760,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській 
області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна 
казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни 
об’єкта приватизації, без ПДВ»).

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 15 січня 2018 року до 
17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «уні-
версальна товарно-сировинна біржа» 19 січня 2018 року, час початку тор-
гів (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій 
(закінчення аукціону) – 12.00.

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

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарно-
сировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.

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

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

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

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області 
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00 
до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 до 16.00. Телефон для довідок 
(0472) 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

Продовження таблиці
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вінницька область
інформація 

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

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

лянкою).
Адреса об’єкта: 23652, Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Кирнасівка, 

вул. Соборна, 39д.
Балансоутримувач: СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський», код за ЄДРПОУ 

05413994, адреса: 23652, Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Кирнасівка, 
вул. Соборна, 3.

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

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки: 0,0193 га. Кадастро-
вий номер 0524355300:02:002:0980. Цільове призначення: 11.02 для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель: землі про-
мисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Об-
меження та обтяження в використанні земельної ділянки не зареєстровані.

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

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

Умови продажу:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору 

купівлі-продажу сплатити ціну продажу; завершити будівництво протягом 5 років 
з моменту підписання акта приймання-передачі із можливою зміною його пер-
вісного призначення; забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки під час 
добудови об’єкта; протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-
передачі здійснити державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт не-
завершеного будівництва та земельної ділянки в установленому законом порядку; 
в місячний термін з дня отримання об’єкта приватизації повідомити місцеву раду 
щодо укладеного договору та надати підтвердні документи; подальше відчуження 
ОНБ можливе за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених 
договором купівлі-продажу виключно за згодою державного органу приватизації, 
який здійснює контроль за його виконанням.

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

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

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

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

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

проДаж об’єктів групи Д Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12 січня 2018 року 
включно до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено 16 січня 2018 року укра-
їнською універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій 
(початок аукціону) – 9.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (за-
кінчення аукціону) – 11.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви 
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються 
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: 
auk@uub.com.ua до 17.00. Протягом 2 календарних днів з дати реєстрації заяви 
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної бір-
жі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у 3-х 
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до 
заяви, а також докази надсилання цих документів.

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

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

Чернігівська область
інформація 

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

реабілітаційного центру (разом із земельною ділянкою)
Назва об’єкта: незавершене будівництво реабілітаційного центру (разом із 

земельною ділянкою).
Адреса: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Ковалівка (Червоноармійська), 17а.
Балансоутримувач: Ічнянська РДА.
Відомості про об’єкт: реабілітаційний центр складається з 2-х корпусів: ліку-

вальний корпус – триповерхова будівля з підвалом. Фундамент будівлі виконано 
із бетонних блоків, стіни з керамічної та силікатної цегли. Перекриття з залізобе-
тонних плит. Дах будівлі вкрито шифером, який частково відсутній; житловий кор-
пус – двоповерхова будівля з підвалом. Фундамент будівлі виконано із бетонних 
блоків, стіни з керамічної та силікатної цегли. Перекриття з залізобетонних плит. 
Дах будівлі вкрито шифером, який масово відсутній. Житловий корпус складається 
з двох блоків, з’єднаних перехідною галереєю.

Будівництво розпочате в 1992 році, припинено – в 1998. Роботи з консервації 
не проводились. Територія не огороджена, комунікації до будівлі не підведені, по 
вулиці проходять електрична мережа, газопровід та водопровід, але дані про їх по-
тужність і можливість підключення відсутні. Під’їзна дорога ґрунтова.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,8337 га. Ка-
дастровий номер 7421710100:01:002:0423. Категорія земель: землі житлової та 
громадської забудови. Установлене цільове призначення земельної ділянки: для 
будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної 
допомоги. Вид використання: для будівництва та обслуговування будівель закладів 
охорони здоров’я та соціальної допомоги. Відомості про обмеження у використанні 
земельної ділянки не зареєстровані.

Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 
1 367 429,83 грн, у т. ч.: ціна земельної ділянки – 163 738,68 грн, об’єкта незавер-
шеного будівництва – 1 203 691,15 грн.

Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням 
Пдв – 1 640 915,80 грн, у т. ч.: вартість земельної ділянки – 196 486,42 грн, об’єкта 
незавершеного будівництва – 1 444 429,38 грн. ПДВ – 273 485,97 грн.

Умови продажу об’єкта:
завершення будівництва ОНБ без збереження профілю протягом 5 років з мо-

менту підписання акта приймання-передачі; подальше використання ОНБ покупець 
визначає самостійно; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколиш-
нього природного середовища під час добудови та подальшого введення в екс-
плуатацію об’єкта приватизації; подальше відчуження ОНБ та земельної ділянки, 
на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового 
власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором 
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює 
контроль за їх виконанням; покупець зобов’язаний використовувати земельну ділянку 
відповідно до цільового призначення згідно з чинним законодавством України.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, 
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу 
участь у цьому аукціоні.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 164 091,58 грн, що становить 10 % 

від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319026013304, 
одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код 14243893, банк одержувача – 
Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.

Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку вно-
сяться на р/р № 37187500900002, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, 
код 14243893, банк одержувача – ГУДКСУ у Чернігівській області, МФО 853592.

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

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12 січня 2018 р. до 17.00.
аукціон в електронній формі буде проведено українською універсаль-

ною біржею 16 січня 2018 року, 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 проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому чис-
лі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  
25 вересня 2015 року за № 1147/27592.

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

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, 
відповідно до згаданого Порядку, подаються в електронному вигляді до Української 
універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви, учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Пол-
тава, 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.

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати на Український універсальній біржі (м. 

Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37, сайт: www.uub.com.ua) та в РВ 
ФДМУ по Чернігівській області за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, 
кімн. 319, тел. 67-63-02, 3-й поверх, каб. 319, тел (0462) 67-63-02.

оГолоШеннЯ про намір передати дерЖавне маЙно в оренду

департамент орендних відносин, т. 200-34-39
управління 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 незалежною
оцінкою без ПДВ, грн

максимально можливий 
строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти і науки 
України

02543609, «Радомишльський професійний ліцей», м. Радомишль, 
вул. Пушкінська, 12, тел./факс (804132) 2-15-29

Нежитлові приміщення котельні в господарському кор-
пусі та частина асфальтованої площадки

02543609.1.АААБИВ054 м. Радомишль, вул.
Пушкінська, 12

85,0; 
100,0

78 821,00; 
20 468,00

 До 3 років Надання послуг теплопостачання 
(опалення навчального закладу)

Заяви про оренду зазначених об’єктів 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 Міністерство інфра-
структури України

3311414818, Окремий мостовий 1 об’єднаний загін Державної спеці-
альної служби транспорту (військова частина Т0300), м. Чоп, вул. Берег, 
146, Закарпатська обл., 89502, тел. (0312) 71-19-19 

Частина даху спорт-
залу літ. В

– Закарпатська обл., Ужгородський 
р-н, м. Чоп, вул. Берег, 146

130,0 202 562,00 2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухо-
мого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з 
доступу до Інтернету (для розміщення обладнання стільникового рухомого зв’язку)

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 еконо-
мічного розвитку і 
торгівлі України

04728690, Державне підприємство «Науково-дослідний інститут 
метрології вимірювальних і управляючих систем», м. Львів, 
вул. М. Кривоноса, 6, тел. (032)239-92-00

Нежитлові приміщення на другому по-
версі 2 – 4-поверхової будівлі

Інформація відсутня м. Львів, вул. Винниченка, 30 43,8 662 642,00
станом на 31.10.2017

2 роки 11 місяців Розміщення громадського об’єднання на площі, що не використовується 
для провадження підприємницької діяльності 

2 Мінрегіон 02497909, ДП «Державний інститут проектування міст «Містопроект»,  
79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71, тел. (032) 238-96-96

Нежитлове приміщення на п’ятому по-
версі будівлі 

02497909.1.АААЖЖИ759 79044, м. Львів, вул. Генерала 
Чупринки, 71 

43,1 550 180,00
станом на 31.08.2017

1 рік Розміщення громадських об’єднань на площі, що не використовується для 
провадження підприємницької діяльності і становить не більш як 50,0 м2

3 Міністерство освіти і 
науки України

05393837, ВСП Технічний коледж НУ «Львівська політехніка», 
79035, м. Львів, вул. Пимоненка,17, тел. 270-20-50 

Вбудоване нежитлове приміщення на 
1-му поверсі будівлі

Інформація відсутня Львівська обл., Жидачівський 
р-н, м. Ходорів, вул. Героя 
Майдану Романа Точина, 2

50,3 220 100,00
станом на 30.09.2017

2 роки 364 дні 30,0 м2 – розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих 
товарів, крім товарів підакцизної групи; 20,3 м2 – розміщення торговель-
ного об’єкта з продажу непродовольчих товарів, магазину-складу

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».

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

№ 
з/п

Назва органу
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти
і науки України

00389179, Лохвицький механіко-технологічний коледж Полтавської державної аграрної 
академії, вул. Матросова, 39, м. Заводське, Полтавська обл., тел. (05356) 3-54-46

Нежитлове приміщення 
матеріально-технічного складу

00493014.5.БЕШСНП7103 вул. Матросова, 39, м. Заводське, Лох-
вицький р-н, Полтавська обл.

44,0 107 890,00 2 роки 11 місяців Розміщення обладнання котельні

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 РВ ФДМУ по Рівнен-
ській області

13989432, РВ ФДМУ по Рівненській області, 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, 
тел.(0362) 26-25-56, тел./факс 26-86-80

Нежитлове приміщення третього 
поверху адмінбудівлі

– м. Рівне, вул. Кав-
казька, 5

29,1 202 600,00 2 роки 11 місяців Розміщення благодійної організації на площі, що не використовується для прова-
дження підприємницької діяльності і становить не більше як 50 м2

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

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

№ 
з/п

Назва органу
управління

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

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

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна

площа, м2
вартість майна за незалежною 

оцінкою, грн
максимально можливий строк 

оренди мета використання

1 Міністерство внутрішніх 
справ України

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

Частина нежитлового 
приміщення

– Сумська обл., м. Конотоп,
вул. Вирівська, 19а 

2,0 4 450,00
станом на 31.10.2017 

2 роки 11 місяців Розміщення термінала самообслуговування

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

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

№ 
з/п

Назва органу
управління 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна служба ста-
тистики України 

2357999, Головне управління статистики у Черкаській області, вул. О. Дашковича, 
39, м. Черкаси, тел. (0472) 45-74-48

Приміщення на першому поверсі 
11-поверхової адмінбудівлі 

02357999.1. АААДЕЖ376 вул. Остафія Дашковича, 39, м. 
Черкаси 

47,64 282 870,00 2 роки 364 дні Розміщення видів діяльності в офісних 
приміщеннях 

2 Державна служба з над-
звичайних ситуацій

38646021, Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкась-
кій області, вул. Ярославська, 1, м. Черкаси, тел. (0472) 66-29-39

Приміщення складу Відсутній Автомобільна дорога Золотоноша – 
Черкаси – Сміла, 11-й  км, буд.  б/н

953,0 532 600,00 2 роки і 364 дні Розміщення деревообробного виробництва

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».
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конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

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 освіти і науки 
України

02125295, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 01601, м. Київ, 
вул. Пирогова, 9, тел. 234-11-08

Нерухоме майно – нежитлове примі-
щення на першому поверсі гуртожитку

– м. Київ, вул. Косміч-
на, 8в

34,0 460 000,00
станом на 31.08.2017 

2 роки 11 місяців Розміщення перукарні 

2 Державне агентство водних 
ресурсів України

01033987, Бортницьке міжрайонне управління водного господарства імені Гаркуші М. А., 08351, 
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Рогозів, вул. Соборності, 1, тел. (044) 563-12-37

Нерухоме майно – частина складу 01033987.1.АААБГВ297 м. Київ, вул. Євгена 
Харченка, 34

30,0 237 600,00
станом на 31.07.2017 

2 роки 11 місяців Розміщення майстерні, що здійснює технічне 
обслуговування та ремонт автомобілів 

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 орендодавця – аПарату фдму 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 місцезнахо-
дження

загальна
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально 
можливий строк 

оренди
мета використання

1 Державне кос-
мічне агентство 
України 

14310520, Державне підприємство завод «Арсе-
нал», м. Київ, вул. Московська, 8, тел. 253-13-34

Нерухоме майно загальною площею  
2 761, 6 м2, а саме: частина нежитло-
вих приміщень корпусу № 7 

14310520.1201.ВЗЖЖР3078  м. Київ, вул. 
Московська, 8

2 007,9; 355,6; 
100,0; 298,1 

34 291 020,00 25 років Розміщення офісних приміщень; розміщення їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів 
підакцизної групи; розміщення кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів 
підакцизної групи; проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01601, м. Київ-133, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України. 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 об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини 
четвертої  ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

житомирська область
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: нежитлові приміщення площею 265,4 м2 частини 

котельні № 30 (літ. б, в). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., 
м. Новоград-Волинський, вул. Відродження, 1. Балансоутримувач: Новоград-
Волинська районна державна адміністрація Житомирської області (м. Житомир, 
вул. Шевченка, 16). 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 – ФОП Суворов С. В.

� Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення площею 419,3 м2 на 1-му 
поверсі будівлі пральні (літ. б). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, 
вул. Героїв Десантників, 31. Балансоутримувач: Житомирська філія Концерну 
«Військторгсервіс» (м. Житомир, просп. Миру, 22). Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укла-
дення договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по 
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Красота М. О.

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

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

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

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.

ЗакарПатська область
IнформацIя 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення поз. 4 площею 9,2 м2 од-

ноповерхової нежитлової будівлі літ. а. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська 
обл., Міжгірський р-н, с. Торунь, вул. Без назви, буд. 509. Найменування балансоутри-
мувача: Закарпатська дирекція Українського державного підприємства поштового 
зв’язку «Укрпошта», яке реорганізоване шляхом перетворення у Публічне акціонерне 
товариство «Укрпошта», (тел. (0312) 61-24-06). Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкур-
су (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. 
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: 
ПАТ «Укртелеком». Правовий режим земельної ділянки: право постійного користу-
вання. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.

� 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення поз. 25 площею 15,6 м2 
першого поверху двоповерхової нежитлової будівлі відділення зв’язку літ. а. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Міжгірський р-н, с. Сойми, 
вул. Без назви, буд. 54. Найменування балансоутримувача: Закарпатська дирекція 
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», яке реор-
ганізоване шляхом перетворення у Публічне акціонерне товариство «Укрпошта», 
(тел. (0312) 61-24-06). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. 
Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт 
з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укрте-
леком». Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.

� 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (поз. 22, 
23) загальною площею 58,3 м2 другого поверху адмінбудівлі (літ. в). Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Чурговича, 
1. Найменування балансоутримувача: Державна організація «Укрпродконтракт» 
Державного агентства резерву України (тел. (0312) 66-04-84, 66-04-79). Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПП «ЛІГА ТРЕЙД ПЛЮС». Правовий 
режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.

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

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

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 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 документація претендента подається у запечатаному конверті і 
складається з:

підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, каль-
куляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання 
робіт (у календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк вико-
нання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів); документів щодо 
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).

Подібними об’єктами є:
приміщення, частини будівель, зокрема, офісна, торговельно-офісна, торго-

вельна нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається до служби діловодства РВ ФДМУ по Закар-

патській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за 
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер 
до 17.00, п’ятниця до 15.45).

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

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

одеська область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина стіни другого поверху гуртожитку № 2 

загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, вул. Новосельського, 64. Мета проведення оцінки: визначення рин-
кової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу 
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види 
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи 
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазна-
чаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – гру-
день. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Мартинчук Олександр 
Васильович (код за ЄДРПОУ 2913316158); тел. (097) 268-62-79.

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будівлі гаража загаль-
ною площею 170,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: УДП по 
обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравто-
сервіс» в особі Філії «Укрінтрансавтосервіс-Одеса». Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: м. Одеса, вул. Одарія, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Теле-
фон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-
29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо 
за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень. Інформація 
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Нова Пошта» (код за ЄДРПОУ 31316718), 
тел.: (05232) 69-61-44, (067) 545-58-38, (067) 578-51-69 Вікторія.

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху онму за-
гальною площею 62,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Одеський національний морський університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, вул. Мечнікова, 34. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору орен-
ди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу 
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. 
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні 
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти не-
завершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з 
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про 
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): листопад – грудень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП 
Кравчук Катерина Михайлівна (ідентифікаційний номер 1717401436), тел.: (063) 
829-76-73, (073) 099-78-72.

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення технічного 
поверху площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ви-
щий навчальний заклад «Одеська державна академія технічного регулювання та 
якості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Новосельського, 74/76. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника 
конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необо-
ротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кіль-
кість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з 
обліком (зазначаються окремо за групами): –. Наявність об’єктів, відомості про які 
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
листопад – грудень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Мартин-
чук Олександр Васильович (код за ЄДРПОУ 2913316158), (097) 268-62-79.

� 5. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно, що не увійшло до статутного 
фонду ксП «кіровська птахофабрика», площею 42,9 м2. Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: (КСП) «Кіровська птахофабрика». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: с. Кірово, Лиманський р-н, вул. Степова, 8. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон за-
мовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; 
електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окре-
мо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних діля-
нок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, 
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) 
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове при-
значення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): – . 
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відо-
мості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): листопад – грудень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: 
Селянське (фермерське) господарство «Назари» (код за ЄДРПОУ 19208246), 8255- 
660-05 Ольга Миколаївна (Кіровська сільська рада Комінтернівського району); еконо-
міст Літвін Микола Дмитрович 8255-66-284; (048) 55-915-74 Захарченко Мирослава 
Леонідівна (067) 116-65-58; fg_nazari@ukr.net.

� 6. Назва об’єкта оцінки: виробничі приміщення харчоблоку на першо-
му поверсі учбового корпусу, інвентаризаційний № 101310003, площею 
127,08 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський торговельно-
економічний інститут Київського національного торговельно-економічного універси-
тету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії, буд. 
6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкур-
су: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, 
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсут-
ні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): лютий – березень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: 
ФОП Городенко Михайло Сергійович, тел. (096) 658-67-37.

� 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля на 
1-му поверсі в будівлі учбового корпусу № 1, інвентаризаційний № 10311008, 
площею 8,49 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська наці-
ональна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
вул. Дворянська, буд. 1/3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Теле-
фони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника 
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оціню-
ються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фі-
нансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): лютий – березень 2018 р. Інформація про особу – плат-
ника робіт з оцінки: ФОП Арутюнян Артур Хачатурович, тел. (066) 726-41-97.

� 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на третьо-
му поверсі учбового корпусу № 2 «б», інв. № 10310002, площею 10,0 м2.  

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Технікум газової та нафтової 
промисловості Одеської національної академії харчових технологій. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Левітана, буд. 46а. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укла-
дення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, 
електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються 
окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну та-
ємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): лютий – березень 
2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Чорнопищук Олена 
Миколаївна, тел. (067) 955-97-91.

� 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гуртожитку, інвента-
ризаційний № 10317186, площею 43,5 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. 
Ушинського. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранків-
ська, буд. 71. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замов-
ника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: 
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господа-
рювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові ін-
вестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна): лютий – березень 2018 р. Інформація про особу – платника 
робіт з оцінки: ФОП Уцеховська Оксана Михайлівна, тел. (050) 395-15-56.

� 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі санітарно-
карантинного відділення, інвентаризаційний № 076029, площею 
153,4 м2.  Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська 
філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів Украї-
ни». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. М. Гефта, буд. 1а.  
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкур-
су: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, 
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсут-
ні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): лютий – березень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: 
ТОВ «Інспекторат Україна», тел. 777-78-10, (050) 316-17-88.

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

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

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом пошто-
вого відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або 
безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю органі-
заційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) 
до 18.00 21.12.2017. На конверті потрібно 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.

конкурс відбудеться 27.12.2017 об 11.00 у рв фдму по одеській об-
ласті (65012, м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, кімн. 503). телефон 
для довідок (048) 731-50-39.

терноПільська область
інформація 

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

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

оцінки
Вид 

вартості Платник

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Частина металевої димової труби котельні площею 10,0 м2 та 

технологічний майданчик під нею площею 4,0 м2 за адресою: 
вул. С. Крушельницької, 52, м. Заліщики, Тернопільська обл., 
що перебувають на балансі відокремленого підрозділу Націо-
нального університету біоресурсів і природокористування Украї-
ни «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого»

 3
1.

12
.1

7

Ринкова Приватне 
акціонерне 
товариство 
«ВФ Укра-
їна»

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
2 Частина приміщення площею 1,0 м2 вбудованого приміщення 

лінійно-апаратного залу (ЛАЗ) № 2-4 згідно з поверховим пла-
ном загальною площею 38,1 м2 на 2-му поверсі диспетчерського 
пункту системи посадки (ДПСП) за адресою: Тернопільська обл., 
Тернопільський р-н, с/р Смиковецька, комплекс будівель № 3 
(вул. Польова, 3, на території Смиковецької сільської ради)

 3
0.

11
.1

7

Ринкова Приватне 
акціонерне 
товариство 
«ДАТАГРУП»

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

підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); пропо-
зицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окре-
мому конверті; документів (копії актів приймання-передавання робіт з оцінки, копії 
листів від замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду, або копії висновків 
про вартість майна, чи витягів зі звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами, 
що будуть залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента); 
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою відносно 
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку 
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки).

Додатково інформуємо, що до розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції 
претендентів, вартість послуг з оцінки об’єкта яких не перевищує 2 400,00 грн.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – інженерні спо-
руди та конструктивні частини будівель, що призначені для розміщення телекому-
нікаційного обладнання; об’єктами подібними до об’єкта оцінки № 2 – нерухоме 
майно – приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів, терміналів, 
автоматів з розливу напоїв, пунктів пралень самообслуговування, телекомуніка-
ційного обладнання.

Строк виконання робіт з оцінки не повинен перевищувати 5 календарних днів. 
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.

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 тернопільській області за адресою: 
м. тернопіль, вул. танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 
14 днів після дати опублікування цієї інформації. телефони для довідок: 
(0352) 25-04-87, 52-66-84.
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Продовження таблиціДокументи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській 
області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири 
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

харківська область
інформація 

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

I. Повернення в державну власність.
� Найменування об’єкта оцінки: об’єкт аукціону: земельна ділянка дер-

жавної власності за адресою: Харківська область, смт Золочів, вул. Комсомоль-
ська, 27 разом з об’єктом незавершеного будівництва «4-квартирний житловий 
будинок, який на ній розташований». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харків-
ська область, смт Золочів, вул. Комсомольська, 27. Мета проведення незалежної 
оцінки: незалежна оцінка вартості об’єкта аукціону: «Земельна ділянка державної 
власності за адресою: Харківська область, смт Золочів, вул. Комсомольська, 27 
разом з об’єктом незавершеного будівництва «4-квартирний житловий будинок, 
який на ній розташований». Основні види продукції(послуг), що виробляються:-. 
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних за-
собів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нема-
теріальних активів):-. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського 
товариства:-. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом 
на (останній звітний період):-. Розмір земельної ділянки(ділянок), усього:-. Місце 
розташування земельної ділянки(ділянок):-. Правовий режим земельної ділянки 
(ділянок):-. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки(ділянок):-. Наявність 
об’єктів, що містять державну таємницю(так, ні):-. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна): 13.06.2017.

II. Об’єкти оренди.

№
з/п

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

балансоутримувач (назва, ЄДРПОУ, телефон)
Дата оцінки

Мета
проведення 

оцінки

Замовник/
платник

1 Частина фойє № 29 (за технічним паспортом) 
на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі головного 
учбового корпусу № 2 (клуб) загальною площею 
1,00 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський 
р-н, смт Мала Данилівка, головний учбовий корпус 
№ 2 (клуб), що перебуває на балансі Харківської 
державної зооветеринарної академії, код 00493758, 
тел. 0576357473

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

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

ПАТ КБ 
«Приват-
банк»

2 Частина покрівлі 2-поверхової будівлі складу за-
гальною площею 26,70 м2 за адресою: Харківська 
обл., Харківський р-н, с. Хроли, вул. Зорян-
ська, 8, що перебуває на балансі ДУ «Хролів-
ський виправний центр (№ 140)», код 14319188, 
тел. 0577409222

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

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

ПрАТ «Ки-
ївстар»

3 Частина даху над сходами 3-поверхової частини 
7-поверхової адміністративно-управлінської будівлі, 
інв. № 10310001, літ. А-7, загальною площею 
10,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. М. Бажанова, 
28, що перебуває на балансі Головного управління 
статистики у Харківській області, код 02362629, 
тел. 0577062588

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

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

ПрАТ «Ки-
ївстар»

4 Нежитлові приміщення кімн. № 17, 21, 22, 23, 24, 
26, 27 на 2-му поверсі 2-поверхового будинку  
(літ. «А2-3») загальною площею 135,9 м2 за адре-
сою: м. Харків, вул. Тарасівська, 6, що перебуває 
на балансі ДП «Харківське промислово-торговельне 
підприємство», код 38494092, тел. 057-404-33-12

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

ТОВ «НДП 
вете-
ринарні 
біотехно-
логії»

5 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 1-10 на 
1-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 10 
загальною площею 3,0 м2 за адресою: м. Харків, 
пров. Дизайнерський, 4, що перебуває на балансі 
Національного технічного університету «Харків-
ський політехнічний інститут», код 02071180, 
тел. 0577076600, 7076601

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

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

ФОП
Лесик 
Д.О.

6 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-8, 1-9, 1-10 на 
1-му поверсі 2-поверхової будівлі майстерні учбово-
го корпусу № 2 загальною площею 34,3 м2 за адре-
сою: м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 37, що пе-
ребуває на балансі ДПТНЗ «ЦПТО № 3 м. Харкова», 
код 02547910, тел. 0572647775, 0572695241

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

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

ФОП
Голубєв 
О.Л.

7 Нежитлове приміщення – кімн. № 8 на 1-му повер-
сі 4-поверхової з підвалом адміністративної будівлі 
загальною площею 23, 90 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Шевченка, 26, корпус 4, що перебуває на ба-
лансі Регіонального сервісного центру МВС в Хар-
ківській області, код 40112097, тел. 0577073513

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

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

ТОВ «Маг-
нолит»

8 Нежитлове приміщення – кімн. № 16 на 2-му 
поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі 
загальною площею 16,30 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі ДП МОУ 
«Харківська контора матеріально-технічного забез-
печення», код 37765878, тел. 0573703863 

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

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

ТОВ «Та-
тосбуд»

9 Частина одноповерхової будівлі гаража загальною 
площею 179,34 м2 за адресою: м. Харків, вул. Це-
ментна, 3, що перебуває на балансі ДП МОУ 
«Харківська контора матеріально-технічного забез-
печення», код 37765878, тел. 0573703863 

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

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

ТОВ «АТП 
«Кару-
сель»

10 Нежитлові приміщення кімн. № 38, 41, 42, 43 на 
1-му поверсі 3-поверхової будівлі інженерного 
корпусу (літ. «А-3») загальною площею 44,1 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 12, що пере-
буває на балансі ДП «Український державний 
науково-дослідний вуглехімічний інститут» (УХІН)», 
код 190443

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

ТОВ
«Промарт»

11 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 26 на 
1-му поверсі 2-поверхової будівлі клубу загаль-
ною площею 2,0 м2 за адресою: Харківська обл., 
Нововодолазький р-н, с. Ватутіне, вул. Військова, 
33, що перебуває на балансі Навчального центру 
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 
Державної служби України з надзвичайних ситуа-
цій, код 33879077, тел. 0574068329 

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

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

ФОП
Лялюк 
А. М.

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають 
до Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію 
в запечатаному конверті яка складається із:

підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних 
днях), запечатаних в окремому конверті; документів (копії договорів на виконання 
робіт з оцінки та копії актів приймання-передавання робіт з оцінки) щодо практич-
ного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією відносно 
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцін-
ки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про 
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки).

Ураховуючи вимоги листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206 «Щодо показ-
ників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у III кварталі 
2017 року та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією 
не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуг з оцінки, що пере-
вищують: для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема, декількох об’єктів неру-
хомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, 
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних 
пристроїв), – 2,4 тис. грн; комплекс будівель та споруд – 10,0 тис. грн; об’єкта не-
завершеного будівництва – 7,3 тис. грн; цілісний майновий комплекс – 45,2 тис. 
грн; необоротні активи – 31,5 тис. грн; об’єкт аукціону (один об’єкт нерухомого 
майна, розташований на земельній ділянці площею до 1000 м2 (1 га) – 9,2 тис. грн; 
окремо розташована будівля – 5,1 тис. грн; земельна ділянка площею до 10000 м2 
(1 га) – 2,9 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 5,0 тис. грн; 
гідротехнічні споруди – 8, 8 тис. грн; пакет акцій – 35,0 тис. грн.

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

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

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

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

конкурс відбудеться у регіональному відділенні фдму по харківській об-
ласті 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 Регіонального відділення ФДМУ 
по Харківській області за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 
16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

хмельницька область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності
� Назва об’єкта оцінки № 1: гідротехнічні споруди ставу Завалійки (ре-

єстровий номер 25592421.85.ааежаж821, інв. № 3-552), а саме: ґрунтова 
гребля, паводковий водоскид, верховинна (водоперепускна споруда), відвідний 
канал. Балансоутримувач – ДП «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта : Хмель-

ницька обл., Волочиський р-н, на території Війтовецької селищної об’єднаної те-
риторіальної громади. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору 
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; 
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.11.2017. Замовник робіт з оцінки – РВ 
ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Красилі риба». 
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: гідротехнічні споруди.

�  Назва об’єкта оцінки № 2: вбудовані приміщення корпусу гаражів 
загальною площею 37,9 м2. Балансоутримувач – ДП «Новатор». Місцезнахо-
дження об’єкта: вул. Молодіжна, 15, м. Хмельницький. Мета проведення неза-
лежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса 
замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua . Дата оцінки – 
30.11.2017. Замовник робіт з оцінки – ДП «Новатор». Особа-платник робіт з оцін-
ки – ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Трансприлад». Подібними об’єктами 
до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість виробничо-
складського призначення).

� Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею 187,0 м2 
на першому поверсі в будівлі спортивного комплексу. Балансоутримувач – 
Кам’янець-Подільський індустріальний коледж. Місцезнаходження об’єкта: вул. 
Суворова, 17, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Мета проведення не-
залежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса 
замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua . Дата оцінки – 
31.12.2017. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт 
з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ 
«Абетка». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини буді-
вель (офісна нерухомість, виробнича нерухомість).

�  Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення швейної майстерні площею 
108,5 м2 у будівлі виробничих майстерень № 2. Балансоутримувач – Вище 
художнє професійне училище № 19. Місцезнаходження об’єкта: вул. Миру, 3, 
смт Гриців, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної 
оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника 
конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.12.2017. 
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – 
РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ПП «АРТ Ре-
гіон». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель 
(виробнича нерухомість).

� Назва об’єкта оцінки № 5: приміщення загальною площею 37,3 м2 (у 
т. ч. площа загального користування – 8,1 м2) на першому поверсі адмі-
ністративної будівлі. Балансоутримувач – Хмельницька філія ДП «Державний 
науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». 
Місцезнаходження об’єкта: вул. Свободи, 37, м. Хмельницький. Мета проведення 
незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса 
замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 
31.12.2017. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт 
з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП 
Гуменюк Катерина Олександрівна. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: при-
міщення та частини будівель (офісна нерухомість).

Конкурсною комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни 
надання послуг з оцінки майна, що не перевищують 8,8 тис. грн (об’єкт № 1) та 
2,4 тис. грн (об’єкти № 2 – 5).

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у 
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою 
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазна-
чено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на 
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація 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 майна та підписання звіту про оцін-
ку майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення);  
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті 
і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних 
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.

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

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмель-
ницький, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45  
(приймальня), 79-56-16.

Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом, 
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ 
РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до дати про-
ведення конкурсу (включно).

конкурс відбудеться через 16 днів після опублікування цієї інформації 
о 10.00 у рв фдму по хмельницькій області за адресою: вул. соборна, 75, 
м. хмельницький, 29000.

м. київ
інформація 

рв фдму по м. києву про оголошення конкурсів  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 

розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від 
сторонньої організації).

№ 
з/п

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

утримувач
Платник робіт з 
оцінки об’єкта

Орієнтовна 
дата оцінки

1 Нерухоме 
майно

3 367,43 м. Київ, вул. Здолбу-
нівська, 2

ДП «КДЗ «Буре-
вісник»

ТОВ «Кий-
Солар»

31.12.17

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Платник робіт з оцін-

ки об’єкта

Орієнтов-
на дата 
оцінки

1 Нежитлове при-
міщення

38,6 м. Київ, вул. Ді-
лова, 24

ДП «Укркомуноб-
слуговування»

ГО «Перспектива 
сучасної молоді»

30.11.17

2 Нежитлові при-
міщення

407,7 м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, 55

ДП «НСК «Олімпій-
ський»

ФОП Пиндюра С. А. 30.11.17

3 Частина не-
житлового при-
міщення

3,0 м. Київ, просп. 
Науки, 7

Національний банк 
України

ПАТ «Державний 
ощадний банк 
України»

30.11.17

4 Частина нежит-
лового примі-
щення – об’єкт 
культурної 
спадщини

1,5 м. Київ, вул. Інсти-
тутська, 9 (будівля 
літера «К») 

Національний банк 
України

ПАТ «Державний 
ощадний банк 
України»

30.11.17

5 Нежитлове при-
міщення

68,1 м. Київ, вул. Преоб-
раженська 
(І. Клименка), 25

ДП «Державний 
проектний інститут 
«Діпроверф»

ТОВ «БУРЛАТІ» 31.12.17

6 Нежитлові при-
міщення

49,0 м. Київ, вул. М. 
Грушевського, 7

Міністерство 
охорони здоров’я 
України

ДП «Реєстр медичних, 
фармацевтичних та 
науково-педагогічних 
працівників систем 
МОЗ України»

31.12.17

7 Частина не-
житлового при-
міщення

1,5 м. Київ, вул. Пу-
хівська, 7, корпус 
БФ23 (прохідна – 
КПП № 1) 

Банкнотно-
монетний двір На-
ціонального банку 
України

ПАТ «Державний 
ощадний банк 
України»

31.12.17

8 Частина не-
житлового при-
міщення

1,5 м. Київ, вул. Пу-
хівська, 7, корпус 
БФ24 (корпус кара-
ульної служби) 

Банкнотно-
монетний двір На-
ціонального банку 
України

ПАТ «Державний 
ощадний банк 
України»

31.12.17

9 Частина не-
житлового при-
міщення

1,5 м. Київ, вул. Пухів-
ська, 7а (будівля 
літера «А») 

Національний банк 
України

ПАТ «Державний 
ощадний банк 
України»

31.12.17

10 Частина не-
житлового при-
міщення

1,5 м. Київ, вул. Інсти-
тутська, 11б (будів-
ля літера «А») 

Національний банк 
України

ПАТ «Державний 
ощадний банк 
України»

31.12.17

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач

Платник 
робіт з оцінки 

об’єкта

Орієнтов-
на дата 
оцінки

1 Нежитлове при-
міщення

136,0 м. Київ, 
вул. Солом’янська, 1

ДП «Укрводсервіс» ФОП Гага-
ненко Ю. О.

31.12.17

2 Частина не-
житлового при-
міщення 

1,0 м. Київ, просп. Пові-
трофлотський, 31

КНУ будівництва і ар-
хітектури

ФОП 
Вавака С. І.

31.12.17

3 Частина не-
житлового при-
міщення 

1,0 м. Київ, просп. 
К. Комарова, 1, кор-
пус № 4

Національний авіацій-
ний університет

ФОП 
Вавака С. І.

31.12.17

4 Частина не-
житлового при-
міщення 

1,0 м. Київ, просп. 
К. Комарова, 1, кор-
пус № 1

Національний авіацій-
ний університет

ФОП 
Вавака С. І.

31.12.17

5 Частина не-
житлового при-
міщення 

6,0 м. Київ, вул. Друж-
ківська, 8, корпус 
№ 2

КІТЗ НАУ ФОП 
Толочко І. К.

31.12.17

6 Нежитлове при-
міщення

71,6 м. Київ, просп. Леся 
Курбаса, 2а

НПУ ім. М. П. Драго-
манова

ПП Фірма 
«АВ-К»

31.10.17

7 Частина не-
житлового при-
міщення 

9,7 м. Київ, вул. Воло-
димирська, 72

Національний уні-
верситет харчових 
технологій

ФОП Прихо-
жай К. О.

30.11.17

8 Частина не-
житлового при-
міщення 

1,4 м. Київ, Харківське 
шосе, 17

ДВНЗ «Київський 
механіко-технологічний 
коледж»

ТОВ «На-
вігатор 
Україна-2»

30.11.17

9 Нежитлові при-
міщення

1 019,3 м. Київ, вул. Гоголів-
ська, 7

ДП ДСВ «Вища школа» ТОВ «ШАНС» 30.11.17

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач

Платник 
робіт з оцінки 

об’єкта

Орієнтов-
на дата 
оцінки

10 Нежитлові при-
міщення

760,5 м. Київ, вул. Гоголів-
ська, 7

ДП ДСВ «Вища школа» ТОВ «Петра-
Групп»

30.11.17

конкурси відбудуться 27 грудня 2017 року о 15.00 в рв фдму по м. києву 
за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.

Документи приймаються до 17.00 19 грудня 2017 року за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.

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

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, який відбудеться 27 грудня 2017 року».

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

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

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

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

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина 
нежитлового приміщення), нерухоме майно є: окремі будівлі, приміщення, час-
тини будівель.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина нежитлового приміщення – 
об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які 
становлять культурну цінність.

інформація 
рв фдму по м. києву про оголошення конкурсу 

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

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни про-
дажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом продажу 
на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт з оцінки: 
РВ ФДМУ по м. Києву.

� Об’єкт оцінки: державна частка у статутному капіталі публічного акціо-
нерного товариства «акціонерний комерційний промислово-інвестиційний 
банк» (Пат «Промінвестбанк») у розмірі 0,0001 %. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: 01001, м. Київ, пров. Т. Шевченка, 12. Розмір статутного капіталу (власного 
капіталу) товариства – 40 617 682,94 тис. грн. Наявність об’єктів, що містять дер-
жавну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.12.2017.

конкурс відбудеться 27 грудня 2017 року об 11.00 в рв фдму по м. києву 
за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.

Документи приймаються до 12.00 21 грудня 2017 року за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з 
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно 
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який від-
будеться 27 грудня 2017 року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву 
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

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 чинних 
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження прак-
тичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною 
спеціалізацією в межах цього напряму.

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

Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з 
оцінки, що перевищують 44 000,00 грн.

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з 
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

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

інформація 
рв фдму по м. києву про оголошення конкурсу  

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

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни про-
дажу) для здійснення приватизації групи інвентарних об’єктів державної власності 
шляхом продажу на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Плат-
ник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.

� Об’єкт оцінки: група інвентарних об’єктів – легковий автомобіль ваЗ-
2107, 1995 року випуску, реєстраційний номер 29713 ка (інвентарний номер 
274) та причіп «турист», 1993 року випуску, реєстраційний номер кі 8815 
(інвентарний номер 270) колишнього українського державного підприємства 
управління по комплектуванню будов машинобудівного комплексу «укрмаш-
комплект», що перебуває на балансі ОП «Укрмашкомплект». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4б. Наявність об’єктів, що 
містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.12.2017.

конкурс відбудеться 27 грудня 2017 року об 11.15 в рв фдму по м. києву 
за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.

Документи приймаються до 12.00 21 грудня 2017 року за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з 
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно 
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який від-
будеться 27 грудня 2017 року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву 
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

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 чинних 
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження прак-
тичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною 
спеціалізацією в межах цього напряму.

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

Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з 
оцінки, що перевищують 1 400,00 грн.

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

підсумки

За результатами конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведе-
них 04.12.2017, переможцями визнано:

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Зарайського Андрія Вікторовича щодо 
визначення вартості нерухомого майна – нежитлових приміщень загальною пло-
щею 138,9 м2, розташованих за адресою: вул. Рейтарська, 8/5а, м. Київ, 01030, 
що обліковуються на балансі Управління адміністративних будинків Господарсько-
фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, з метою про-
довження договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. 
Вартість надання послуг з оцінки – 4,9 тис. грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «УСК-Консалтинг» щодо визначення вар-
тості необоротних активів Державної акціонерної компанії «Ліки України» з метою 
формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Ліки Укра-
їни». Строк надання послуг з оцінки – 15 календарних днів. Вартість надання по-
слуг з оцінки – 94,00 тис. грн.

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, прове-
деного 06.12.2017, переможцем конкурсу щодо визначення вартості єдиного 
майнового комплексу Первомайської гідроелектростанції з метою приватизації за 
конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону визнано суб’єкта 
оціночної діяльності ПП «ТОМАС & СІМОНОВА». Строк надання послуг з оцінки –  
30 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 49,0 тис. грн».
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підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діЯлЬності

інформація рв фдму по дніПроПетровській області  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів,  
що відбувся 01.08.2017

1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 
27,756 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, 
вул. Макарова, 27а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість роботи –  
3 950,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

2. Назва об’єкта: майданчик площею 15,0 м2. Балансоутримувач: Дніпродзер-
жинське міське управління ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Адреса: 
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське (Дніпродзержинськ), вул. Медична, 15. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість роботи – 4 500,00 грн, строк 
виконання (у календарних днях) – 4.

3. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 
13,5 м2. Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса: м. Дні-
про, вул. Аржанова, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість 
роботи – 3 770,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення підвалу та першого поверху 
загальною площею 424,2 м2. Балансоутримувач: Дніпровський державний технікум 
енергетичних та інформаційних технологій. Адреса: м. Дніпро, вул. Космонавта Вол-
кова, 6б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість роботи – 3 050,00 грн, 
строк виконання (у календарних днях) – 4.

5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 17,9 м2. 
Балансоутримувач: Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж. Адреса: 
м. Дніпро, вул. Шмідта, 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вар-
тість роботи – 3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 56,4 м2. 
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. 
Адреса: м. Дніпро, вул. Казакова, 34. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». 
Вартість роботи – 3 950,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 19,5 м2. 
Балансоутримувач: Дніпровський державний технічний університет. Адреса: 
м. Кам’янське, вул. Дніпробудівська, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. 
Вартість роботи – 3 450,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

8. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 
4,0 м2. Балансоутримувач: Дніпровський державний технічний університет. Адреса:  
м. Кам’янське, просп. Гімназичний (Пеліна), 16. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Філічкіна 
І. М. Вартість роботи – 3 450,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
46,2 м2. Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». 
Адреса:Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гага-
ріна, 13. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість роботи – 3 050,00 грн, 
строк виконання (у календарних днях) – 4.

10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 717,4 м2 
(у т. ч. площа загального користування – 163,9 м2). Балансоутримувач: Приймальник-
розподільник для дітей ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса: 
м. Дніпро, вул. Тверська, 41. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість 
роботи – 3 790,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
61,8 м2. Балансоутримувач: ДД ПАТ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська обл., 
П’ятихатський р-н, смт Лихівка, вул. Тараса Шевченка (Свердлова), 27. Мета оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. 
Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 4 050,00 грн, строк ви-
конання (у календарних днях) – 4.

12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 97,9 м2. 
Балансоутримувач: Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет ім. В. Гетьмана». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. 
Поштовий (К. Маркса), 51. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість 
роботи – 3 450,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

13. Назва об’єкта: частина даху площею 39,8 м2. Балансоутримувач: ДНЗ «Дні-
провський технолого-економічний коледж». Адреса: м. Дніпро, вул. Авіаційна, 33. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку оренд-
ної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 4 350,00 грн, 
строк виконання (у календарних днях) – 4.

14. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 84,6 м2. 
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту ім. академіка В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість роботи – 3 450,00 грн, строк 
виконання (у календарних днях) – 4.

15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
75,68 м2 (у т. ч. площа загального користування – 6,88 м2). Балансоутримувач: ДП 
«Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Пере-
можець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість роботи – 3 450,00 грн, строк виконання 
(у календарних днях) – 4.

16. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 29,6 м2 
(у т. ч. площа загального користування – 3,9 м2). Балансоутримувач: ДЗ «Спеці-
алізована медико-санітарна частина № 9 МОЗ України». Адреса: м. Жовті Води, 
пров. Капітальний, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість 
роботи – 3 800,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

17. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 54,34 м2 (у 
т. ч. площа загального користування – 4,94 м2). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпро-
шахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Малиновського, 76. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Пере- 
вай В. С. Вартість роботи – 3 050,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

18. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 81,1 м2 
(у т. ч. площа загального користування – 7,0 м2) будівлі лабораторного корпусу 
літ. А-3, нежитлове вбудоване приміщення площею 200,0 м2 будівлі складу літ. Д, 
будівля складу літ. Б загальною площею 882,5 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпро-
петровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, 
метрології та сертифікації». Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 176. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку оренд-
ної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість роботи – 4 800,00 грн, строк 
виконання (у календарних днях) – 4.

19. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 22,7 м2. 
Балансоутримувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод». Адреса: Дніпропетров-
ська обл., м. Павлоград, вул. Заводська, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. 
Вартість роботи – 4 050,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

20. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
179,9 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, 
вул. Криворізька, 20. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість робо-
ти – 3 450,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

21. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
278,7 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, 
вул. Криворізька, 16а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість робо-
ти – 3 600,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

22. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
149,7 м2. Балансоутримувач: Професійно-технічне училище № 2 м. Дніпропетров-
ська. Адреса: м. Дніпро, вул. Марата, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. 
Вартість роботи – 3 100,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

23. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 234,35 м2. 
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кри-
вий Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість 
роботи – 3 450,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

24. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 
19,0 м2 (у т. ч. площа загального користування 5,0  м2). Балансоутримувач: ДП 
«НВО «Павлоградський хімічний завод». Адреса: м. Павлоград, вул. Заводська, 49. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку оренд-
ної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість роботи – 3 050,00 грн, строк 
виконання (у календарних днях) – 4.

25. Назва об’єкта: частина даху площею 36,0 м2. Балансоутримувач: ДП ДДПІ 
«Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 3. Мета оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. 
Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість роботи – 4 750,00 грн, строк виконання 
(у календарних днях) – 4.

26. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 
73,4 м2. Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса: м. Дні-
про, вул. Вернадського, 2/4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість 
роботи – 3 760,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

27. Назва об’єкта: залізнична колія довжиною 425,4 пог. м. Балансоутримувач: 
ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1. Мета оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. 
Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 4 300,00 грн, строк ви-
конання (у календарних днях) – 4.

28. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 
50,9 м2. Балансоутримувач: ДД ПАТ «Укрпошта». Адреса: Дніпропетровська обл., 
смт Царичанка, вул. Театральна, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». 
Вартість роботи – 3 800,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

29. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 
72,6 м2. Балансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Ні-
кополь, просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість 
роботи – 3 300,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

30. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 
3,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет імені  
О. Гончара. Адреса: м. Дніпро, вул. Казакова, 38. Мета оцінки – визначення рин-
кової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП 
Перевай В. С. Вартість роботи – 3 150,00 грн, строк виконання (у календарних 
днях) – 4.

інформація рв фдму по дніПроПетровській області  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів,  
що відбувся 25.07.2017

1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 167,52 м2. 
Балансоутримувач: Індустріальний коледж ДВНЗ «Криворізький національний універ-
ситет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ю. Смірнова, 47. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Щур С. Ф. 
Вартість робіт – 3 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 48,1 м2. Ба-
лансоутримувач: Гірничо-електромеханічний коледж ДВНЗ «Криворізький національ-
ний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37г. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП 
Щур С. Ф. Вартість робіт – 3 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 75,9 м2 
(у т. ч. площа загального користування – 6,9 м2). Балансоутримувач: ДП «Дніпро-
діпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ 
«Всеукраїнська експертна група». Вартість робіт – 3 350,00 грн, строк виконання 
(у календарних днях) – 4.

4. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 
3,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: 
м. Жовті Води, вул. Горького, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В.  
Вартість робіт – 3 050,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 69,83 м2 
(у т. ч. площа загального користування – 5,15 м2). Балансоутримувач: ДУ «Дніпров-
ська виправна колонія (№ 89)». Адреса: м. Дніпро, вул. Данили Галицького, 1. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної пла-
ти. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість робіт – 3 650,00 
грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 269,7 м2. 
Балансоутримувач: ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 9 МОЗ України». 
Адреса: м. Жовті Води, вул. Кропоткіна, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко 
В. В. Вартість робіт – 3 050,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 71,52 м2. 
Балансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь, 
просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість ро-
біт – 3 620,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 288,9 м2. 
Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Війсьторгсервіс». Адреса: 
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Черкаське, вул. Дачна, 5. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 4 050,00 грн, строк 
виконання (у календарних днях) – 4.

9. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 114,67 м2. Балансо-
утримувач: Автогосподарство ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Адреса: 
м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 146. Мета оцінки – визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко 
В. В. Вартість робіт – 3 800,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
371,6 м2. Балансоутримувач: Центральне об’єднане управління Пенсійного фонду 
України в м. Дніпрі. Адреса: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 116а. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної пла-
ти. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість робіт – 3 620,00 
грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 
41,0 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Укрпошта». Адреса: смт Таромське, вул. Кірова 
(Старий шлях), 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість робіт – 
3 150,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

12. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. 
Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро, 
просп. Д. Яворницького, 21. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна 
група». Вартість робіт – 3 560,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

13. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 4,0 м2. 
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. 
Адреса: м. Дніпро, вул. Казакова, 30. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. 
Вартість робіт – 3 700,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

14. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 50,4 м2. 
Балансоутримувач: Марганецький коледж ДВНЗ «Національний гірничий університет». 
Адреса: м. Марганець, вул. Лермонтова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартос-
ті об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». 
Вартість робіт – 3 250,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
91,69 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет заліз-
ничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаря-
на, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість 
робіт – 3 150,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

16. Назва об’єкта: частина маневрового майданчика площею 1 100,0 м2. Ба-
лансоутримувач: Нікопольський професійний ліцей. Адреса: Дніпропетровська 
обл., Нікопольський р-н, с. Капулівка, вул. Арсенія Матюка, 3а. Мета оцінки – ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Пере-
можець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3 150,00 грн, строк виконання 
(у календарних днях) – 4.

17. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 
19,0 м2. Балансоутримувач: Автотранспортний коледж ДВНЗ «Національний гір-
ничий університет». Адреса: м. Дніпро, просп. О. Поля, 111. Мета оцінки – визна-
чення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Перемо-
жець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість робіт – 3 720,00 грн, строк 
виконання (у календарних днях) – 4.

18. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 3,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет  
ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Казакова, 30. Мета оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. 
Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість робіт – 3 620,00 грн, строк виконання 
(у календарних днях) – 4.

19. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 3,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет  
ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Казакова, 32. Мета оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. 
Переможець – ТОВ «Геоспектр». Вартість робіт – 3 620,00 грн, строк виконання 
(у календарних днях) – 4.

20. Назва об’єкта:частина нежитлового вбудованого приміщення площею 
12,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівни-
цтва та архітектури». Адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Чернишевського, 
24а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3 520,00 
грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

21. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів – будівля притулку А-1 площею 
385,9 м2; прибудова А1-1 площею 4,3 м2; будівля санпропускника Б-1 площею 47,6 м2; 
сарай В площею 14,4 м2; навіс Е площею 24,5 м2; навіс Д площею 25,0 м2; ворота № 1 
площею 7,3 м2; хвіртка № 2 площею 1,9 м2; огорожа № 3 площею 174,3 м2; огоро-
жа № 4 площею 199,6 м2; споруда № 5 площею 2,1 м2; хвіртка № 6 площею 1,9 м2; 
мостіння І площею 378,4 м2. Балансоутримувач: Міський центр соціальної допомоги. 
Адреса: м. Дніпро, вул. Діамантна, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. 
Вартість робіт – 4 800,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

22. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 
82,83 м2 (у т. ч. площа загального користування – 16,83 м2). Балансоутримувач: 
ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 3. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість робіт – 3 420,00 грн, строк ви-
конання (у календарних днях) – 4.

23. Назва об’єкта: нежитлова будівля адміністративно-промислового призна-
чення загальною площею 785,1 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО Південний маши-
нобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, просп. Поля, 46. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3 670,00 грн, строк 
виконання (у календарних днях) – 4.

24. Назва об’єкта:нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 
212,4 м2. Балансоутримувач: Експлуатаційно-технічний вузол зв’язку Дніпропетров-
ського обласного управління водних ресурсів. Адреса: м. Підгородне, вул. Меж-
ова, 3а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість робіт – 3 620,00 грн, 
строк виконання (у календарних днях) – 4.

25. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів – будівля А-2 площею 1 120,7 м2 з 
підвалом; ворота № 1 площею 11,9 м2; огорожа № 2 площею 190,0 м2; огорожа № 3 
площею 52,4 м2; огорожа № 4 площею 77,9 м2; майданчик площею 17,2 м2; хвіртка 
№ 6 площею 4,7 м2; огорожа № 7 площею 9,1 м2; асфальтобетонне мостіння І пло-
щею 2 018,0 м2. Балансоутримувач: КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з 
нерухомістю» Дніпропетровської міської ради. Адреса: м. Дніпро, вул. Велика Діївська 
(Братів Трофімових), 179. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцін-
ки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість 
робіт – 4 710,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

26. Назва об’єкта: частина даху площею 23,0 м2. Балансоутримувач: Дні-
пропетровське обласне управління водних ресурсів. Адреса: м. Дніпро,  
просп. Д. Яворницького, 39а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцін-
ки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість робіт –  
3 450,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

27. Назва об’єкта: бокси площею 67,0 м2; приміщення охорони площею 13,3 м2; 
мостіння площею 1798,2 м2. Балансоутримувач: ГУ МВС України в Дніпропетровській 
області. Адреса: м. Дніпро, просп. Пилипа Орлика, 11. Мета оцінки – визначення ринко-
вої вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Даниль-
ченко В. В. Вартість робіт – 4 100,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

28. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 57,1 м2 
та площа загального використання – 0,8 м2. Балансоутримувач: ДП «Виробничо-
будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь, просп. Трубників, 16. Мета оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Пере-
можець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3 250,00 грн, строк виконання 
(у календарних днях) – 4.

29. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 59,4 м2 
та площа загального використання – 3,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Виробничо-
будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь, просп. Трубників, 16. Мета оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Пере-
можець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3 250,00 грн, строк виконання 
(у календарних днях) – 4.

30. Назва об’єкта: гідротехнічні споруди, а саме: захисна дамба – 1 шт., скидний 
канал – 1 шт., нагульні басейни – 26 шт., причал 1 шт., шлюзи регулятори – 2 шт., 
зовнішня насосна станція – 1 шт., перекачувальна зовнішня насосна станція – 1 шт. 
Балансоутримувач: ДП «Укрриба». Адреса: м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, 2ж 
(колишня вул. Космонавта Волкова, 1). Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». 
Вартість робіт – 20 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

31. Назва об’єкта: гідротехнічні споруди, а саме: насосна станція № 1 – 1 шт., 
насосна станція № 2 – 1 шт., ставки – 12 шт., будівля насосної станції – 1 шт., 
водозабірна лінія – 1 шт. Балансоутримувач: ДП «Укрриба». Адреса: м. Дніпро, 
Таромське, вул. Берегова, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість 
робіт – 20 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

32. Назва об’єкта: нежитлова будівля (літ. А-2) з підвалом загальною площею 1 
356,3 м2, тротуаром І. Балансоутримувач: ПАТ «Дніпровський металургійний комбі-
нат». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ), вул. Та-
гільська, 9. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватиза-
ції шляхом продажу на аукціоні. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». 
Вартість робіт – 6 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

33. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: будівля управління ЖКГ 
літ. С-2 загальною площею 1 486,6 м2, сходи літ. с, с1, с2, ґанок літ. с3, пожежні 
сходи літ. с4, прохідна продбази ЖКГ літ. СІ-1 загальною площею 16,8 м2, приямок 
теплотраси літ. сі, склад літ. СЇ-1, СЇI-1, СЇIІ-1, СЇIІІ-1 загальною площею 531,9 м2, 
навіс літ. СЇIV-1, склад літ. СЖ-1 загальною площею 176,0 м2, ґанок літ. сж, склад 
металу літ. СЗ-1 загальною площею 79,7 м2, № ІІІ – мостіння, внутрішньодворо-
ві мережі – 3 од. (зовнішня телефонізація управління ЖКГ, каналізація зовнішня 
управління ЖКГ, мережі теплопостачання зовнішні), транспортні засоби, госпо-
дарський інвентар, меблі, офісне обладнання – 163 од. Балансоутримувач: ПАТ 
«Дніпровський машинобудівний завод». Адреса: м. Дніпро, вул. Будівельників, 34. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шля-
хом продажу на аукціоні. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт –  
8 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

інформація рв фдму по донецькій області  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки 
земельної ділянки, що відбувся 27.07.2017

Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: м. Харків, вул. Лермонтовська, 9, Київський р-н (кадастровий номер 
6310136600:03:008:0107). Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу 
земельної ділянки комунальної власності. Переможець конкурсу – ТОВ «Інститут 
Правового Консалтингу». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцін-
ки – 2 850 грн, строк виконання – 7 календарних днів.

інформація рв фдму по житомирській області про підсумки 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 25.07.2017

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

Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 91,6 м2 будівлі гаражів (літ. Г), що перебува-

ють на балансі Житомирської гідрогеолого-меліоративної експедиції, за адресою: 
м. Житомир, вул. Танкістів, 52 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконан-
ня – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;

гідротехнічні споруди ставка площею 14,5 га (шлюз-регулятор (8х3) та земляна 
гребля довжиною 70 м на р. Студень загальнодержавного значення, що перебу-
вають на балансі Радомишльського міжрайонного управління водного господар-
ства, за адресою: Житомирська обл., Малинський р-н, с. Нові Вороб’ї (вартість 
виконання – 5 000,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою укладення договору оренди;

гідротехнічні споруди ставка площею 24 га (шлюз-регулятор (8х3х1) та земляна 
гребля довжиною 80 м на р. Студень загальнодержавного значення, що перебу-
вають на балансі Радомишльського міжрайонного управління водного господар-
ства, за адресою: Житомирська обл., Малинський р-н, с. Рудня Вороб’ї (вартість 
виконання – 5 000,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою укладення договору оренди;

ФОП Шаніна Василя Михайловича по об’єкту: нежитлові приміщення площею 
8,0 м2 на 1-му поверсі гуртожитку № 3, що перебуває на балансі Житомирського 
державного університету ім. І. Франка, за адресою: м. Житомир, вул. І. Франка, 4 
(вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати з метою продовження договору оренди;

Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту: частина холу 
площею 3,0 м2 на 1-му поверсі адмінприміщення (літ. А), що перебуває на балансі 
Головного управління Міндоходів в Житомирській області, за адресою: м. Житомир, 
вул. Ю. Тютюнника, 7 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 ка-
лендарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

інформація рв фдму по житомирській області про підсумки 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 25.07.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення 
незалежної оцінки майна – незавершеного будівництва – банно-прального комбі-
нату за адресою: Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 32, 
визнано приватну фірму «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза» 
(вартість виконання – 8 500,00 грн, строк виконання – 7 календарних днів); мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу 
об’єкта приватизації на аукціоні.

інформація рв фдму по житомирській області про підсумки 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 27.07.2017

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

Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 176,85 м2 першого поверху адміністративної 

будівлі, що перебувають на балансі Управління державної казначейської служби у 
Баранівському районі, за адресою: Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Собор-
на, 8 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); 
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди;

нежитлове приміщення площею 11,1 м2 на 1-му поверсі будівлі поштового 
зв’язку (літ. А), що перебуває на балансі Житомирської дирекції ПАТ «Укрпошта», 
за адресою: Житомирська обл., смт Пулини, вул. Шевченка, 118 (вартість вико-
нання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
з метою продовження договору оренди;

ФОП Козачка Федора Дмитровича по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 158,2 м2 першого поверху нежилого приміщен-

ня магазину № 21 (літ. А), що перебувають на балансі Житомирської філії Концерну 
«Військторгсервіс», за адресою: Житомирська обл., м. Овруч, вул. Відродження, 
27 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); 
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди;

частина нежитлового приміщення торгового залу площею 22,0 м2 першого 
поверху нежилого приміщення магазину № 21 (літ. А), що перебуває на балансі 
Житомирської філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Житомирська обл., 
м. Овруч, вул. Відродження, 27 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконан-
ня – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;

нежитлові приміщення в будівлі відділення зв’язку площею 127,1 м2, що перебуває 
на балансі Житомирської дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: Житомирська обл., 
м. Овруч, вул. Гетьмана Виговського, 4 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк вико-
нання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

інформація рв фдму по ЗаПоріЗькій області  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
що відбувся 27.07.2017

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

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

будівлі газового господарства (літ. Г) загальною площею 40,1 м2. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Пологи, вул. Дружби, 72. Балансо-
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Продовження таблиціутримувач майна: ДНЗ «Пологівський професійний ліцей». Вартість виконання 
робіт з оцінки – 4 020 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні від 
дати підписання договору;

нежитлових приміщень з № 9 до № 13 включно загальною площею 78,3 м2 пер-
шого поверху адміністративної будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Запорізька обл., смт Більмак, вул. Запорізька, 29. Балансоутримувач майна: ДУ 
«Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України». Вартість виконання 
робіт з оцінки – 4 020 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні від 
дати підписання договору;

вбудованих нежитлових приміщень № 21, 21’ загальною площею 29,1 м2 цо-
кольного поверху адміністративної будівлі (літ. А-5). Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 105. Балансоутримувач майна: Державний 
регіональний проектно-вишукувальний інститут «Запоріждіпроводгосп». Вартість 
виконання робіт з оцінки – 4 020 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 календар-
них дні від дати підписання договору;

вбудованих в перший, другий та четвертий поверхи п’ятиповерхового будинку 
секції один гуртожитку (літ. А-5) нежитлових приміщень та сходових кліток загаль-
ною площею 628,55 м2, а саме: нежитлові приміщення з № 4 до № 24 включно пло-
щею 209,5 м2 та частини сходових кліток I, II площею 6,3 м2 першого поверху, за-
гальною площею 215,8 м2; нежитлові приміщення з № 53 до № 67 включно площею 
195,1 м2 та частина сходової клітки I площею 6,45 м2 другого поверху, загальною 
площею 201,55 м2; частина сходової клітки І третього поверху площею 6,5 м2, не-
житлові приміщення з № 83 до № 95 включно площею 198,0 м2 та частина сходової 
клітки I площею 6,7 м2 четвертого поверху, загальною площею 204,7 м2. Місцез-
находження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Трегубова, 1. Балансоутримувач 
майна: Запорізькій гідроенергетичний коледж Запорізької державної інженерної 
академії. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 020 грн, строк виконання робіт з 
оцінки – 3 календарних дні від дати підписання договору;

ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
частини нежитлового приміщення № 63 площею 2,0 м2 першого поверху будівлі 

(літ. А-7), реєстровий номер 08592187.1.ТГЧЮБР107. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Олександра Матросова, буд. 29. Балансоутримувач майна: 
ГУ МВС України в Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн, 
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;

державного нерухомого майна загальною площею 904,8 м2, а саме: нежитлових 
приміщень з № 1 до № 5 включно площею 257,3 м2, будівлі складу (інв. № 0060); 
нежитлових приміщень № 2, № 3, № 4 площею 67,6 м2 службової будівлі (інв. 
№ 0061); нежитлових приміщень № 2, № 3, № 4, № 10 площею 231,6 м2, будівлі 
складу (інв. № 0063); нежитлових приміщень № 5, № 6, з № 11 до № 16 включно 
площею 147,9 м2 будівлі контрольно-технічного пункту (інв. № 0066); нежитлових 
приміщень з № 1 до № 9 включно площею 200,4 м2, будівлі автомайстерні (інв. 
№ 0070). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 124. 
Балансоутримувач майна: ДП «Запорізький державний авіаційний ремонтний за-
вод «МіГремонт». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;

частини нежитлового приміщення, вбудованого в підвальний поверх житлового 
будинку (літ. А-8; приміщення XII, частини приміщень № 2, № 19, № 20 та частин при-
міщень спільного користування № 1, № 1а, № 4, № 5) загальною площею 89,7 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Європейська (колишня назва 
Малиновського), буд. 16. Балансоутримувач майна: Головне територіальне управлін-
ня юстиції у Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн, строк 
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;

частини нежитлового приміщення № 112 площею 2,0 м2 першого поверху бу-
дівлі конструкторського бюро та адміністративно-побутової частини корпусу № 132 
(літ. А-8); частини нежитлового приміщення № 253 площею 2,0 м2 другого поверху 
будівлі конструкторського бюро та адміністративно-побутової частини корпусу 
№ 132 (літ. А-8); частини нежитлового приміщення № 1 площею 2,0 м2 першого 
поверху корпусу № 17 (літ. П-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, 
вул. Іванова, буд. 2. Балансоутримувач майна: ДП «Запорізьке машинобудівне 
конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка. Вартість виконан-
ня робіт з оцінки – 3 950 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів 
від дати підписання договору;

ФОП Паламарчук Лідія Павлівна на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
частини вбудованого нежитлового приміщення № 77 загальною площею 6,0 м2 

першого поверху будівлі будівельного коледжу (літ. А-4). Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43. Балансоутримувач майна: ДВНЗ 
«Запорізький будівельний коледж». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 970 грн, 
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;

вбудовані нежитлові приміщення № 79, 79’ загальною площею 15,6 м2 першого 
поверху будівлі будівельного коледжу (літ. А-4). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43. Балансоутримувач майна: ДВНЗ «Запо-
різький будівельний коледж». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 970 грн, строк 
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;

частини нежитлового приміщення № 1 (літ. А-5,6, А’-5), вбудованого в перший 
поверх будівлі поштамту, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ110, загальною 
площею 4,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 
133. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського державного підпри-
ємства поштового зв’язку «Укрпошта». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 970 грн, 
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.

інформація рв фдму по івано-франківській області  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 24.07.2017

№ 
з/п

Назва об’єкта оцінки, 
мета проведення оцінки

Вартість 
виконання 
робіт, грн

Строк ви-
конання 

робіт (дні)
Переможець конкурсу – ТОВ «Ека-Захід»

1 Приміщення на першому поверсі загальною площею 15,4 м2 адміністратив-
ної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики в 
Івано-Франківській області, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Тлумач, 
вул. Січових Стрільців, 4. Мета проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди 

1 200 5

2 Приміщення на другому поверсі загальною площею 61,2 м2 адміністратив-
ної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики в 
Івано-Франківській області, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Горо-
денка, вул. І. Богуна, 13. Мета проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди

1 300 5

інформація рв фдму по київській області  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів 
оренди, що відбувся 27.07.2017

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

№ 
з/п Назва об’єктів

Переможець – 
суб’єкт оціночної 

діяльності
Вартість

Строк 
виконан-
ня робіт 
(день)

 Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина приміщення № 3.2.60 площею 12,0 м2 на 

3-му поверсі пасажирського термінал «D» за адресою: 
Київська обл., Бориспіль, аеропорт, що перебуває на 
балансі ДП МА «Бориспіль»

ФОП Кравцова 
Людмила Ігорівна

4 800 4

2 Нежитлове приміщення площею 9,0 м2 за адресою: Київ-
ська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 20, що перебуває на 
балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»

ТОВ «Українські 
інноваційні кон-
сультанти»

3 500 3

3 Частина службового приміщення площею 160,9 м2 в 
будівлі 41 ДПРЧ за адресою: Київська обл., смт Іван-
ків, вул. Михайлівська, 3, що перебуває на балансі 
10-ДПРЗ ГУ ДСНС у Київській області

ТОВ «ТР ІНВЕСТ-
КОМПАНІ»

4 150 5

4 Нежитлове приміщення площею 19,6 м2 за адресою: 
Київська обл., смт Макарів, вул. Фрунзе, 38, що пере-
буває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ 
«Укрпошта»

ТОВ Аналітично-
консалтинговий 
центр «Епрайзер»

3 350 5

5 Нежитлові приміщення площею 68,8 м2 за адресою: 
Київська обл., смт Макарів, вул. Дмитрія Ростовського 
(Фрунзе), 26, що перебувають на балансі Державної 
казначейської служби України 

ФОП Гундарєва 
Алла Олексіївна

3910 3

6 Нежитлові приміщення № 260, 261, 262, 263, 264, 265, 
266, 267, 268 площею 66,0 м2 на 2-му поверсі будівлі 
аеровокзалу термінала «Б» за адресою: Київська обл., 
Бориспіль, аеропорт, що перебувають на балансі ДП 
МА «Бориспіль»

ПП «Експерт-
Аналітик»

4 500 3

7 Нежитлові приміщення № 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
275, 276 площею 72,1 м2 на 2-му поверсі будівлі аеровок-
залу термінала «Б» за адресою: Київська обл., Бориспіль, 
аеропорт, що перебувають на балансі ДП МА «Бориспіль»

ПП «Експерт-
Аналітик»

4 200 3

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
8 Нежитлове приміщення № 171 площею 12,1 м2 на 

3-му поверсі пасажирського термінала «D» за адре-
сою: Київська обл., Бориспіль, аеропорт, що перебу-
ває на балансі ДП МА «Бориспіль»

ПП «Бізнес-
консалтинг»

3 850 4

9 Нежитлова будівля літ. «А»-2 площею 338,3 м2 
за адресою: Київська обл., м. Біла Церкваа, вул. Сухо-
ярська, буд. 18а, що перебуває на балансі Регіональ-
ного сервісного центру МВС в Київській області

ТОВ «ТР ІНВЕСТ-
КОМПАНІ»

5 200 5

10 Частина твердого покриття площею 90,0 м2 («Тимча-
сова автостоянка для спецтранспорту», інв. № 47769) 
за адресою: Київська обл., Бориспіль, аеропорт, 
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»

ТОВ «ІВ ГРУП» 4 500 5

11 Нежитлова будівля площею 109,7 м2 продуктового ма-
газину за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, 
с. Лютіж, вул. Шевченка, 98, що перебуває на балансі 
ДП «Київська лісова науково-дослідна станція»

ТОВ «ТР ІНВЕСТ-
КОМПАНІ»

3 920 5

12 Будівля ательє Літ-ІІ з павільйоном літ. Б-1 загальною 
площею 864,0 м2, у тому числі: приміщення площею 
797,9 м2, приміщення площею 24,6 м2, приміщення 
магазину-складу площею 41,5 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Бориспіль, вул. Соцмістечко, 188, що пере-
бувають на балансі Дирекції «Дім побуту та торгівлі» 
Концерну «Військторгсервіс»

ФОП Льодін Юрій 
Петрович

5 000 7

№ 
з/п Назва об’єктів

Переможець – 
суб’єкт оціночної 

діяльності
Вартість

Строк 
виконан-
ня робіт 
(день)

13 Частина нежитлового приміщення площею 46,31 м2 на 
2-му поверсі будівлі 41ДПРЧ 10-Державного пожежно-
рятувального загону ГУ ДСНС України у Київській 
області за адресою: Київська обл., Іванківський р-н, 
смт Іванків, вул. Михайлівська, 3, що перебуває на 
балансі 10-ДПРЗ ГУ ДСНС у Київській області

ТОВ «Українські 
інноваційні кон-
сультанти»

3 450 3

14 Нерухоме майно загальною площею 2 202,0 м2 
за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Ар-
темівка, вул. Гетьмана І. Сулими (Червоноармійська), 
18, що перебуває на балансі ДП «Агроспецсервіс»

ПП «Експерт-
Аналітик»

8 800 3

IнформацIя рв фдму по кIровоградськIй області  
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки,  
що відбулися 21.07.2017

Переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єктів визнано:

приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ» 
по об’єкту оренди: нежитлові приміщення їдальні разом з підсобними приміщен-
нями загальною площею 417,2 м2 в навчальному корпусі училища за адресою: 
м. Кропивницький, вул. Волкова, 15, що перебувають на балансі Професійно-
технічного училища № 8 м. Кіровоград, вартість робіт – 2 001 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 5 днів;

ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єктах оренди:
частина даху площею 12,0 м2 на висоті 3,51 м та частина даху площею 5,0 м2 на 

висоті 6,4 м на адмінбудівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Жу-
ковського, 13, що перебувають на балансі 2 державного пожежно-рятувального заго-
ну Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області, 
вартість робіт – 2 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;

частини покрівлі гуртожитку площею 18,0 м2 за адресою: Кіровоградська 
обл., м. Мала Виска, вул. Ватутіна, 13/56, що перебуває на балансі Професійно-
технічного училища № 16 м. Мала Виска, вартість робіт – 2 000 грн, строк вико-
нання робіт з оцінки – 2 дні;

частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі адміні-
стративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., смт Петрово, вул. Ілліча, 46, 
що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у 
Петровському районі Кіровоградської області, вартість робіт – 2 000 грн, строк 
виконання робіт з оцінки – 2 дні.

IнформацIя рв фдму по кIровоградськIй області  
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна,  
що відбулися 28.07.2017

Переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єктів оренди визнано:

ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єкту – нежитлове приміщення 
площею 17,38 м2 на першому поверсі будівлі відділення поштового зв’язку за адре-
сою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, смт Власівка, вул. Молодіжна, 15а, 
що перебуває на балансі Кіровоградської дирекції ПАТ «Укрпошта», вартість ро-
біт – 2 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;

ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» по об’єкту – нежитлове приміщення 
площею 25,0 м2 та частина приміщення операційного залу площею 5,0 м2 на пер-
шому поверсі триповерхової будівлі відділення поштового зв’язку за адресою: 
Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Жовтнева, 24, що перебувають на балан-
сі Кіровоградської дирекції ПАТ «Укрпошта», вартість робіт – 1 700,00 грн, строк 
виконання робіт з оцінки – 2 дні.

інформація рв фдму по львівській області  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
що відбувся 24.07.2017

1. Окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля, літ. А-3, за-
гальною площею 1 080,4 м2. просп. Шевченка, 3б, м. Червоноград, Львівська обл. 
Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Переможець конкурсу – 
суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». 
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.

2. Вбудоване нежитлове приміщення № 10 загальною площею 11,5 м2 на друго-
му поверсі будівлі. Львівська обл., м. Золочів, вул. І. Труша, 2. Мета оцінки – укла-
дення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП 
Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 995 грн.

3. Частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на першому по-
версі дев’ятиповерхового навчального корпусу. м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 
105. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 2 к/д. 
Вартість робіт – 1 960 грн.

4. Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 23,2 м2 на першому 
поверсі будівлі. м. Львів, вул. Замарстинівська, 233. Мета оцінки – продовження 
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-
Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 700грн.

5. Частина нежитлового приміщення загальною площею 15,1 м2 у вестибу-
лі на першому поверсі спального корпусу МРЦ. Львівська обл., м. Трускавець, 
 вул. С. Бандери, 71. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець 
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання 
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 006 грн.

6. Частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 апаратного залу ТРЛК -10 
та частина даху площею 15,0 м2 технічної будівлі площадки № 1 РЛК-1. Львівська 
обл., Жидачівський р-н, с. Рудківці. Мета оцінки – продовження договору оренди. 
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін 
виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.

7. Нежитлові побутові приміщення будівлі літ. «Р-1» загальною площею 96,5 м2. 
м. Львів, вул. Черемшини, 44. Мета оцінки – укладення договору оренди. Пере-
можець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін ви-
конання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 980 грн.

8. Нежитлове приміщення загальною площею 26,5 м2 на другому поверсі дво-
чотириповерхової будівлі. м. Львів, вул. Винниченка, 30. Мета оцінки – укладення 
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Са-
вицький Д. К. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.

9. Нежитлові приміщення загальною площею 92,3 м2 у Солдатській чайній 
№ 3. Львівська обл., Яворівський р-н, с. Старичі, вул. Шептицького, 17б. Мета 
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної 
діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «ЗАХІД». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 935 грн.

10. Нежитлове приміщення № 53 загальною площею 18,0 м2 на другому поверсі 
будівлі. м. Львів, вул. І. Франка, 61. Мета оцінки – укладення договору оренди. Пе-
реможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська кон-
салтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 955 грн.

11. Частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі голов-
ного навчального корпусу. м. Львів, вул. Під Голоском, 19. Мета оцінки – укладення 
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Гор-
бачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 985 грн.

12. Частина нежитлового приміщення загальною площею 97,5 м2. м. Львів, 
вул. Луганська, 3. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець кон-
курсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «ЗАХІД». Термін 
виконання робіт – 2к/д. Вартість робіт – 1 955 грн.

13. Нежитлове приміщення площею 20,7 м2 на другому поверсі триповерхової 
будівлі термінала літ. «Б-3». м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – продо-
вження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП 
«Леда». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.

14. Нерухоме державне майно площею 1 629,9 м2, а саме: нежитлові вбудовані 
приміщення № 5, 6 площею 31,2 м2 на першому поверсі в будівлі адміністративного 
корпусу літ. А-2, нежитлові приміщення № 4, 5 площею 413,5 м2 в одноповерховій 
будівлі гаражів літ. Ж-1, нежитлове приміщення № 2 площею 243,4 м2 в одноповер-
ховій будівлі гаража літ. Л-1, нежитлові приміщення № 1, 2 площею 506,8 м2 в одно-
поверховій будівлі гаража літ. П-1, нежитлові приміщення № 1, 2 площею 435,0 м2 
в одноповерховій будівлі гаража літ. О-1 та склади інертних матеріалів об’ємом  
1 468 м3. м. Львів, вул. Шевченка, 186а. Мета оцінки – укладення договору оренди. 
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін 
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 100 грн

15. Підстанція РП-49 у складі: споруда площею 141,2 м2 та обладнання: каме-
ра КСО 272 (6 кВ) – 3 шт., щит власних потреб (0,4 кВ). м. Львів, вул. Конюшинна, 
11. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вар-
тість робіт – 2 150 грн

По об’єкту – обладнання у кількості 35 позицій за адресою: м. Львів, вул. Персен-
ківка, 19 подано лише одну заяву від ФОП Крилошанського Ю. Є. на участь в конкурсі, 
тому відповідно до п. 2 розділу V Положення конкурс вважати таким, що не відбувся. 
Комісія вирішила: повторно провести конкурс по вищезазначеному об’єкту.

інформація рв фдму по львівській області  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
що відбувся 26.07.2017

Нежитлове приміщення загальною площею 21,0 м2 на цокольному поверсі 
адміністративної будівлі ДПА. м. Львів, вул. Стрийська, 35. Мета оцінки – продо-
вження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – 
ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт –  
2 к/д. Вартість робіт – 1 875 грн.

Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 20,0 м2 на другому по-
версі чотириповерхової цегляної адміністративної будівлі. Львівська обл., м. Дро-
гобич, вул. Сагайдачного, 22. Мета оцінки – продовження договору оренди. Пере-
можець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консал-
тингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 995 грн.

Вбудовані нежитлові приміщення (№ 310 – 313) загальною площею 52,6 м2 
на шостому поверсі будівлі. м. Львів, вул. І. Франка, 61. Мета оцінки – укладення 
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ 
«Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. 
Вартість робіт – 1 925 грн.

Частина приміщення (інд. № 1) вхідної брами площею 2,0 м2 на першому поверсі 
будівлі географічного факультету. м. Львів, вул. Дорошенка, 41. Мета оцінки – про-
довження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – 
ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.

Нежитлові приміщення (№ 113, 118) загальною площею 36,7 м2 на другому 
поверсі аеровокзалу. м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – продовження 
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ 
«Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 880 грн.

Нежитлові приміщення № 55, 56, 57, 58, 59, 60 загальною площею 98,9 м2 на тре-
тьому поверсі будівлі. м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11. Мета оцінки – укладення 
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвес-
тиційна група «ЗАХІД». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 910 грн.

Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 14,1 м2 на першому повер-
сі одноповерхової будівлі під літерою «В-1». м. Львів, вул. Кривоноса, 6. Мета оцінки – 
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – 
СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.

Нежитлові приміщення першого поверху будівлі «А2-3» № 24 площею 10,8 м2, 
№ 25 площею 5,9 м2, 26 площею 0,01334 акр та нежитлові приміщення першого 
поверху будівлі «А3-3» № 34 площею 17,2 м2, № 35 площею 11,9 м2, № 36 площею 
14,6 м2, № 37 площею 9,0 м2 та частина приміщення № 38 площею 25,0 м2, загаль-
ною площею 148,4 м2. м. Львів, вул. Городоцька, 26. Мета оцінки – укладення дого-
вору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвести-
ційна група «ЗАХІД». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 970 грн.

Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 10,0 м2 на 
третьому поверсі будівлі літ. «Б-3» – новий аеровокзал. м. Львів, вул. Любінська, 
168. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін 
виконання робіт – 2 к/д . Вартість робіт – 1 900 грн.

інформація рв фдму по миколаївській області  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди з метою визначення 
ринкової вартості державного майна для розрахунку орендної 
плати, що відбувся 20.07.2017

Переможцями конкурсу визнані:
ПП «Форкіс-Н» на виконання робіт з визначення ринкової вартості об’єктів 

оренди:
гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми ставка № 23, 

що перебувають на балансі ТДВ «Шляховий», за адресою: Миколаївська обл., До-
манівський р-н, с. Антонівка. Вартість робіт – 4 000 грн без урахування ПДВ, строк 
виконання робіт – 3 к/д;

гідротехнічні споруди рибогосподарських технологічних водойм: нерестових 
ставків 1-44; ставку № 9 виросткового; ставку № 7; ставку № 8, що перебувають на 
балансі ДП «Укрриба», за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський р-н, в меж-
ах земель Киселівської сільської ради. Вартість робіт – 12 000 грн без урахування 
ПДВ, строк виконання робіт – 5 к/д;

будівля літ. А-2 площею 566,8 м2; будівля літ. А-1 площею 248,9 м2; будівля літ. 
А/-1 площею 31,6 м2; гараж літ. Б-1 площею 79,6 м2; сарай літ. Д-1 площею 10,4 м2; 
гараж літ. Є-1 площею 23,4 м2; сарай літ. Ж-1 площею 54,9 м2; вбиральня літ. Л-1 
площею 3,2 м2; гараж літ. М-1 площею 18,8 м2; ґанки площею 41,9 м2; замощення 
площею 1 010,0 м2, що перебувають на балансі Територіального управління Дер-
жавної судової адміністрації України в Миколаївській області, за адресою: Мико-
лаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Київська, 10. Вартість робіт – 9 000 грн без 
врахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 к/днів;

ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на виконання робіт з визначення рин-
кової вартості об’єктів оренди:

нежитлові приміщення площею 31,3 м2 першого поверху чотириповерхової 
будівлі, що перебувають на балансі ДФС України (оперативне управління ГУ ДФС 
у Миколаївській області), за адресою: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 6. Вартість робіт – 
2 000 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні;

адміністративна будівля за літ. А-2 площею 1 235,3 м2; адміністративна будів-
ля за літ. Д-1 площею 112,9 м2; навіс за літ. Б площею 31,2 м2, вбиральня за літ. Е 
площею 8,9 м2, склад за літ. Ж площею 19,2 м2, асфальтове покриття літ. 1, підпірна 
стіна № 10, 14, огорожа № 11-13, споруди № 3, 4, замощення № 7, корти № 8, 9, 
II-VII за адресою: м. Миколаїв, бульв. Бузький, 16; нежитлова будівля за літ. В-3 
(трамплін з вбудованим гуртожитком) площею 390,1 м2; будівля складу площею 
21,6 м2 за адресою: м. Миколаїв, бульв. Бузький, 16/1, що перебувають на балансі 
Відділу з питань фізичної культури і спорту Миколаївської ОДА. Вартість робіт –  
10 000 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 к/днів;

ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на виконання робіт з визначення ринкової вар-
тості об’єктів оренди:

частина вбудованого нежитлового приміщення у вигляді комори площею 2,0 м2 
на третьому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку, що перебуває на балансі ЧНУ 
ім. Петра Могили, за адресою: м. Миколаїв, вул. Погранична, 82, (вул. Чигрина, 82). 
Вартість робіт – 2 200 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 к/днів;

нежитлове приміщення площею 16,0 м2 третього поверху триповерхової адміні-
стративної будівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Ми-
колаївській області, за адресою: Миколаївська обл., смт Доманівка, вул. Свободи, 18. 
Вартість робіт – 2 200 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 к/днів;

будівля спортивного залу площею 171,15 м2, що перебувають на балансі Снігурів-
ського професійного ліцею, за адресою: Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Широка, 
1. Вартість робіт – 4 400 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 к/днів;

ТОВ «Експерт-Південь» на виконання робіт з визначення ринкової вартості 
об’єктів оренди:

нежитлові приміщення площею 52,9 м2 першого поверху триповерхової бу-
дівлі, що перебувають на балансі ЧНУ ім. Петра Могили, за адресою: м. Миколаїв, 
вул. 1 Воєнна, 2 (вул. Акіма, 2). Вартість робіт – 2 200 грн без врахування ПДВ, 
строк виконання робіт – 3 к/дні;

нежитлове приміщення площею 14,1 м2 першого поверху триповерхової будівлі 
навчального корпусу, що перебувають на балансі Національний університет кора-
блебудування ім. адм. Макарова, за адресою: м. Миколаїв, вул. Кузнецька, буд. 5. 
Вартість робіт – 2 000 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні;

нежитлові вбудовані приміщення підвалу площею 45,6 м2 чотириповерхової 
адміністративної будівлі, що перебувають на балансі ДФС України (оперативне 
управління ГУ ДФС у Миколаївській області), за адресою: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 6. 
Вартість робіт – 2 200 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні;

нежитлове приміщення площею 54,2 м2 першого поверху чотириповерхової 
будівлі, що перебуває на балансі Миколаївського будівельного коледжу Київсько-
го національного університету будівництва і архітектури, за адресою: м. Микола-
їв, вул. 1-ша Слобідська, 2. Вартість робіт – 2 200 грн без врахування ПДВ, строк 
виконання робіт – 3 к/дні;

ПП «Консалтингова фірма «Снейл» на виконання робіт з визначення ринкової 
вартості об’єкта оренди:

частина відкритої складської ділянки № 183 площею 50,0 м2, що перебуває на ба-
лансі ДП «Стивідорна компанія «Ольвія», за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 
29. Вартість робіт – 2 200 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 к/днів;

ФОП Васильєва Т. О. на виконання робіт з визначення ринкової вартості 
об’єктів оренди:

частина вбудованого нежитлового приміщення площею 4,0 м2 одноповерхо-
вої адміністративної будівлі, що перебуває на балансі ДФС України (оперативне 
управління Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області), за адресою: 
Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Театральна, 18. Вартість робіт – 2 000 грн 
без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 к/днів;

нежитлові приміщення площею 99,1 м2 другого поверху двоповерхової адміні-
стративної будівлі, що перебувають на балансі Управління поліції охорони в Микола-
ївській області, за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Київська, 23. 
Вартість робіт – 2 200 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 к/днів;

ФОП Пашинова Т. В. на виконання робіт з визначення ринкової вартості 
об’єкта оренди:

частина холу площею 30,0 м2 вбудовано-прибудованої будівлі, що перебуває на 
балансі ДП «Сервісно-видавничий центр», за адресою: Миколаївська обл., м. Юж-
ноукраїнськ, вул. Енергобудівників, 5. Вартість робіт – 2 000 грн без врахування 
ПДВ, строк виконання робіт – 2 к/дні;

ФОП Полупаненко М. М. на виконання робіт з визначення ринкової вартості 
об’єкта оренди:

«Сховище радіоактивних ізотопів», а саме: одноповерхова цегляна будівля схо-
вища радіоактивних ізотопів з гаражем площею 149,2 м2, з бетонним замощенням 
площею 174,7 м2, огорожею із металевої сітки з двома воротами та хвірткою по 
периметру об’єкта загальною довжиною 93,8 пог. м, що перебуває на балансі ДП 
НАЕК «Енергоатом» та обліковується у ВП «Южно-Українська АЕС», за адресою: 
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 37. Вартість робіт – 2 800 
грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні.

інформація рв фдму по миколаївській області  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки державного 
майна (гр. д), що повертається у державну власність за рішенням 
суду, який відбувся 25.07.2017

Переможцем конкурсу визнано ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на ви-
конання робіт з проведення незалежної оцінки державного майна (гр. Д) – об’єкта 
незавершеного будівництва «Будівля АТС» за адресою: м. Миколаїв, вул. Новобузь-
ка, 130 з метою визначення ринкової вартості державного майна, що повертається 
у державну власність за рішенням суду. Вартість робіт – 8 900 грн без врахування 
ПДВ, строк виконання робіт – 7 календарних днів.

інформація рв фдму по одеській області  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
оголошеного на 19.07.2017

1. ТОВ «Експертне агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І. Назва 
об’єкта оцінки: нежитлові приміщення другого поверху триповерхової адміністра-
тивної будівлі на території 5-го термінала площею 48,4 м2. Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, 
вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати. 4 600 грн, 5 календарних днів.

2. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки: не-
житлові приміщення на третьому поверсі будівлі службових приміщень паромно-
го комплексу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ренійська філія 
Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація 
Ренійського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., 
м. Рені, вул. Дунайська, 188. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
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тості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 
3 950,00 грн, 4 календарних дні.

3. ФОП Лемза Ірина Валеріївна. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 
технічного поверху в будівлі гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Одеський державний аграрний університет. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 98. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору 
оренди. 3 950 грн, 10 календарних днів.

4. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки: не-
житлове приміщення першого поверху будівлі битовок Деволанівська, інвентар-
ний № 072500, реєстровий № 01125666.1.АААИГА176, загальною площею 3,5 м2.  
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одесь-
кий морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
Митна площа, буд. 1/2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартос-
ті об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.  
4 100,00 грн, 4 календарних дні.

5. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове 
приміщення на першому поверсі триповерхової адміністративної будівлі. Наймену-
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Ізмаїльський морський торговельний 
порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Портова, 7. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою пролонгації договору оренди. 4 000 грн, 5 календарних днів.

6. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. На-
зва об’єкта оцінки: частина технічного поверху 9-поверхової будівлі навчального 
корпусу (інв. № 01317) площею 11,02 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Державний навчальний заклад «Одеський професійний ліцей будівництва та 
архітектури». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Базарна, 63. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати. 4 200,00 грн, 10 календарних днів.

7. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: частина 
приміщення технічного поверху (5,0 м2) та ділянка даху в будівлі дев’ятиповерхового 
гуртожитку (5,0 м2) (інв. № 10310006) загальною площею 10,0 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Вищий навчальний заклад «Одеська дер-
жавна академія технічного регулювання та якості». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, вул. Новосельського, 74/76. Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. 4 250 грн, 5 ка-
лендарних днів.

8. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки: 
частина нежитлового приміщення першого поверху блоку службово-побутових 
приміщень, інвентарний № 073500, реєстровий № 01125666.1.АААИВЛ976, за-
гальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дер-
жавне підприємство «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, буд. 1/4. Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди. 4 100,00 грн, 4 календарних дні.

9. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: не-
житлове приміщення у будівлі прохідної на території ІІ-го вантажного району. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ізмаїльська філії Державного 
підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Ізмаїльсько-
го морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, 
вул. Щорса, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 4 000 грн, 
5 календарних днів.

10. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта 
оцінки: частина площі їдальні першого поверху гуртожитку площею 3,0 м2. Наймену-
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Вищий навчальний заклад «Одеська дер-
жавна академія технічного регулювання та якості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, вул. Новосельського, 74/76. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. 2 900 грн, 5 календарних днів.

11. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: ви-
городжена частина приміщення вестибуля 1-го поверху в 5-поверховому учбово-
му корпусу № 3 (інв. № 1031032175). Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Одеський державний аграрний університет. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, вул. Краснова, 3а. Мета проведення оцінки: визначення ринко-
вої вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору 
оренди. 3 350 грн, 5 календарних днів.

12. ТОВ «Експертне агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І. Назва 
об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху будівлі АПК, інвентарний 
№ 072551, реєстровий № 01125666.1.АААИГА182, загальною площею 13,8 м2. На-
йменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одесь-
кий морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
Митна площа, буд. 1/3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.  
4 050 грн, 5 календарних днів.

13. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки: 
частина нежитлового приміщення першого поверху будівлі заводоуправління, ін-
вентарний № 100089, реєстровий № 01125666.1.ЦИХКГЖ259, загальною площею 
2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство 
«Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, вул. Гефта, буд. 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 
4 100,00 грн, 4 календарних дні.

14. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. 
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 1-му та 2-му поверхах лаборатор-
ного корпусу, інв. № 8302, площею 440,0 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Державний проектно-вишукувальний та науково-дослідний інститут 
морського транспорту «ЧорноморНДІпроект». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, просп. Шевченка, 12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору 
оренди. 7 000 грн, 15 календарних днів.

15. ФОП Лемза Ірина Валеріївна. Назва об’єкта оцінки: частина площадки 
кліткових сходів вестибуля головного учбового корпусу. Найменування балансоу-
тримувача об’єкта оцінки: Одеський національний медичний університет. Місцез-
находження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ольгіївська, 4. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою про-
лонгації договору оренди. 3 800 грн, 15 календарних днів.

16. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. 
Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі АТС (інв. 
№ 10310011). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ «Спеціалізо-
ваний (спеціальний) санаторій «Аркадія» МОЗ України. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, Французький бульвар, 40. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації до-
говору оренди. 4 300 грн, 10 календарних днів.

17. ТОВ «Експертне агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І. Назва 
об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху складу № 10 платонівсько-
го молу, інвентарний № 062500, реєстровий № 01125666.1.АААИГА262, загальною 
площею 28,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне під-
приємство «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, Митна площа, буд. 1/2. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення до-
говору оренди. 3 950 грн, 5 календарних днів.

інформація рв фдму по рівненській області  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
що відбувся 20.07.2017

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

частина пологового будинку на 30 ліжок з центральним кисневим пунктом 
площею 51,0 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Вараш, вул. Енергетиків, 23, 
що перебуває на балансі Державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна 
частина № 3 Міністерства охорони здоров’я України» – визнано ТзОВ «Нікос. Оці-
ночна компанія». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 2 440 грн;

приміщення колишньої бібліотеки загальною площею 27,3 м2 за адресою: Рівнен-
ська обл., Рівненський р-н, с. Великий Олексин, вул. Шевченка, 16г, що перебуває на 
балансі ПСП «Шпанівське» – визнано ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Строк виконан-
ня робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 185 грн;

будівля магазину (разом із земельною ділянкою) загальною площею 305,6 м2 
за адресою: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 71, що перебуває на ба-
лансі ПАТ «Дубенський завод гумово-технічних виробів» – визнано ТзОВ «Інвести-
ційна група «Захід». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 6 685 грн;

нежитлова будівля, склад-магазин загальною площею 165,4 м2 (разом із зе-
мельною ділянкою) за адресою: Рівненська обл., м. Дубно, пров. Центральний, 
12, (5), що перебуває на балансі ПАТ «Дубноцукор» – визнано ТзОВ «Інвестиційна 
група «Захід». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість ви-
конання робіт з оцінки – 6 685 грн;

склад для запчастин площею 8,5 м2, бокс для ремонту механізмів площею 
92,9 м2, піднавіс для механізмів площею 83,0 м2, прохідна площею 11,6 м2, буди-
нок ПДУ площею 94,8 м2, заправка площею 10,2 м2 за адресою: Рівненська обл., 
смт Млинів, вул. Кірова, 49, що перебувають на балансі Дубенського міжрайонного 
управління водного господарства – конкурс не відбувся.

інформація рв фдму по рівненській області  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
що відбувся 25.07.2017

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

частина кафе «Лісовик» площею 20,5 м2 за адресою: Рівненська обл., Костопіль-
ський р-н, с. Деражне, вул. Шевченка, 62ж, що перебуває на балансі ДП «Клеван-
ське лісове господарство» – визнано ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання робіт 
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200 грн;

частина адміністративної будівлі площею 12,2 м2 за адресою: Рівненська обл., 
м. Дубно, вул. Михайла Грушевського, 184, що перебуває на балансі Регіонального 
сервісного центру МВС в Рівненській області – визнано ТзОВ «Оціночна компанія 
Україна – Захід». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 2 250 грн;

нежитлове приміщення площею 168,2 м2 за адресою: Рівненська обл., 
смт Гоща, вул. Соборна (Радянська), 11, що перебуває на балансі Західного офіса 
Держаудитслужби – визнано ТзОВ «Нікос. Оціночна компанія». Строк виконання ро-
біт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 440 грн;

консервний цех площею 715,6 м2, склад готової продукції Консервного цеху 
площею 495,9 м2, склад готової продукції площею 217,4 м2 за адресою: Рівненська 
обл., Володимирецький р-н, смт Рафалівка, вул. Привокзальна, 1, що перебувають 
на балансі Державного підприємства «Володимирецьке лісове господарство» – 
визнано ТзОВ «Нікос. Оціночна компанія». Строк виконання робіт з оцінки – 5 ка-
лендарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 8 080 грн.

інформація рв фдму по терноПільській області  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
що відбувся 20.07.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта оренди: частина гаража під літ. Є, поз. 1-6 площею 51,6 м2, 
що перебуває на балансі Чортківського міжрайонного управління водного господар-
ства, за адресою: вул. Кн. В. Великого, 12, м. Чортків, Тернопільська обл. визнано 
ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 2 100 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта оренди: частина даху площею 39,0 м2 будівлі навчального 
корпусу № 3, що перебуває на балансі Тернопільського національного технічного уні-
верситету імені Івана Пулюя, за адресою: вул. Тарнавського, 7, м. Тернопіль визнано  
ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості май-
на для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість ви-
конання робіт з оцінки – 2 100 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

інформація рв фдму по терноПільській області  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
що відбувся 25.07.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта оренди: частина вбудованого приміщення будівлі ко-
тельні площею 25,6 м2, що перебуває на балансі Державного навчального закладу 
«Бучацьке професійно-технічне училище», за адресою: вул. Міцкевича, 31а, м. Бу-
чач, Тернопільська обл. визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «Орієнтир-
Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розра-
хунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 2 100 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта оренди: виробничо-господарське приміщення площею 
47,8 м2, що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Підволочись-
кий професійний ліцей», за адресою: вул. Д. Галицького, 102а, смт Підволочиськ, 
Тернопільська обл. визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 гривень, 
строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта оренди: нежитлове приміщення другого поверху будівлі 
Магістрату, ХІХ століття, загальною площею 15,2 м2 та частини площі спільного ко-
ристування площею 14,2 м2, пам’ятки архітектури місцевого значення охоронний 
№ 91, що перебуває на балансі Державного історико-архітектурного заповідника 
у м. Бережани, за адресою: вул. Банкова, 4а, м. Бережани, Тернопільська обл. 
визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета прове-
дення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати 
з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта оренди: приміщення реммайстерні і адмінбудинку під 
літ. «З» загальною площею 46,8 м2 (у т. ч. 4,4 м2 – площа спільного користування), 
що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, 
за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль визнано ТОВ фірма «Гудвіл». Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної 
плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 
1 800 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта оренди: частина приміщень будівлі закритого складу для 
зберігання матеріалів під літ. «К» загальною площею 202,5 м2, що перебуває на ба-
лансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, за адресою: вул. Тек-
стильна, 30а, м. Тернопіль визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «Орієнтир-
Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахун-
ку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт 
з оцінки – 2 050 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта оренди: приміщення автомобільної ваги під літ. «О» 
з навісом загальною площею 88,2 м2, що перебуває на балансі Тернопільського 
обласного управління водних ресурсів, за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тер-
нопіль визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 гривень, строк виконання 
робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта оренди: приміщення складу на 40 кисневих балонів 
під літ. «Л» загальною площею 25,6 м2, що перебуває на балансі Тернопільського 
обласного управління водних ресурсів, за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тер-
нопіль визнано ТОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 700 гривень, строк виконання ро-
біт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта оренди: приміщення контрольно-пропускного пункту під 
літ. «Н» з навісом загальною площею 76,6 м2 (у т. ч. 60,6 м2 навісу), що перебуває 
на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, за адресою: 
вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета про-
ведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати 
з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

інформація рв фдму по терноПільській області  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
що відбувся 01.08.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта оренди: частина приміщень першого поверху загальною 
площею 152,6 м2 (у т. ч. 9,3 м2 – площа спільного користування) будівлі «Магістрат», 
пам’ятки архітектури місцевого значення (охоронний № 91), що перебуває на балан-
сі Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани, за адресою: вул. 
Банкова, 4а, м. Бережани, Тернопільська обл. визнано ТОВ «Експертно-консультаційна 
фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості май-
на для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість ви-
конання робіт з оцінки – 2 150 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта оренди: частина площадки з асфальтним покриттям 
площею 120,0 м2, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управлін-
ня водних ресурсів, за адресою: вул. Текстильна, 30а, 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 проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта оренди: частина нежитлових приміщень цокольного 
поверху будівлі студентського гуртожитку № 2 ТНЕУ площею 96,3 м2 (літера «Д», 
позиції: приміщення громадського харчування (119-1) – 56,8 м2, (119-2) – 8,6 м2, 
(119-3) – 3,8 м2, (119-4) – 15,8 м2, площа спільного користування: сходи (XVII – 
11,3 м2), що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного 
університету, за адресою: вул. Львівська, 7, м. Тернопіль  визнано ТОВ «Орієнтир-
Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для роз-
рахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 2 150 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

інформація рв фдму по Черкаській області  
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів,  
що відбулися 24.07.2017

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 нежитлового приміщення цокольного поверху 
чотириповерхової цегляної адмінбудівлі (35,39 м2) та частина приміщень гаражних 
боксів (48,54 м2) загальною площею 83,93 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Черкаська філія інституту «Укрдіпросад». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: вул. Смілянська, 120/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Будівельна 

компанія технологія тепла». Дата оцінки: 30.06.2017. Переможцем конкурсу з від-
бору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП «Драник Г. В.». Термін виконання 
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 560,00 грн.

2. Назва об’єкта оцінки: частина підвальних приміщень навчально-
адміністративного корпусу площею 81,0 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська обл. Платник 
робіт з оцінки: ФОП Абрамець Л. М. Дата оцінки: 30.06.2017. Переможцем конкур-
су з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання 
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 850,00 грн.

ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державно-
го майна.

3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення цокольного поверху чотириповер-
хової цегляної будівлі площею 20,13 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Черкаська філія інституту «Укдіпросад». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
вул. Смілянська, 120/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «ТВКФ «ТЕХПРОМ». 
Дата оцінки: 30.06.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вар-
тість послуг –850,00 грн.

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

4. Об’єкт державної власності групи А – єдиного майнового комплексу Чер-
каського державного комерційного житлово-побутового підприємства «Житло-
сервіс», код за ЄДРПОУ 31782788 (18018, м. Черкаси, вул. В. Чорновола, 261/1). 
Дата оцінки: 30.06.2017. Конкурс не відбувся.

ІV. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
незавершеного будівництва з метою повернення у державну власність об’єкта 
приватизації у разі розірвання або визнання недійсним договору купівлі-продажу 
такого об’єкта.

5. Об’єкт незавершеного будівництва – 68-квартирний житловий будинок ВАТ 
«Піщанський комбікормовий завод» за адресою: 19723, Черкаська обл., Золотонісь-
кий р-н, с. Піщане, вул. Шеремета Руслана (Леніна) 100г. Дата оцінки: 30.05.2017. 
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». 
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 5 000,00 грн.

інформація рв фдму по харківській області  
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності на 
об’єкти оренди, що відбулися 18.07.2017

№ 
з/п

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

балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ, кон-
тактний телефон)

Вартість 
робіт/строк 
виконання

Переможець 
конкурсу

Мета проведення 
оцінки

1 Нежитлові приміщення 2-поверхової будівлі 
учбово-виробничих майстерень (літ. «В-2», 
інв. № 1031004)  приміщення 1-го поверху – 
кімн. № 1-25, 1-27, 1-28, 1-30, 1-32, 1-33 
приміщення 2-го поверху – кімн. № 2-55, 
2-56, 2-57 місця загального користуван-
ня та підсобні приміщення – кімн. № 2-54, 
2-59, 1-36, 1-31, 1-26, 1-29 кімн. № 2-58 
на другому поверсі нежитлова одноповерхо-
ва будівля (в минулому тир, літ. «Д-1», інв. 
№ 10310005) приміщення 1-го поверху кімн. 
№ 1-8, 1-11, 1-12, 1-15, 1-21 приміщення 
підвалу – кімн. № 0-1, прим. підвалу кімн. 
№ 0-2 місця загального користування та під-
собні приміщення – кімн. № 1-13, 1-14, 1-16 
нежитлова одноповерхова будівля гаража (літ. 
«Д-1», інв. № 10310006) загальною площею 
594,8 м2 за адресою м. Харків, вул. Морозова, 
20а, що перебувають на балансі «Державного 
навчального закладу «Регіональний механіко-
технологічний центр професійної освіти Хар-
ківської області» 

2 238/4 ТОВ «Кон-
станта»

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

2 Частина покрівлі 9-поверхової будівлі гуртожит-
ку № 2 загальною площею 21,6 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Амосова, 18, що перебуває на 
балансі Харківської медичної академії після-
дипломної освіти 

2 500/3 ФОП Сорокі-
на І. М.

Визначення вартості 
об’єкта оренди з 
метою передачі в 
оренду

3 Частина вежі металевої (інв. № 10330004) 
площею 10,0 м2 за адресою: Харківська обл., 
смт Кегичівка, вул. Волошина, 26, що пере-
буває на балансі Сахновщинського районного 
відділу (з обслуговування Сахновщинського та 
Кегичівського районів) Головного управління 
Міністерства внутрішніх справ України в Хар-
ківській області 

2 800/5 ПФ Агентство 
«Схід»

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

4 Частина зовнішньої стіни 1-го поверху (ззовні 
приміщення № 25) 2-поверхової будівлі по-
жежної частини загальною площею 2,0 м2 
за адресою: Харківська обл., Валківський р-н, 
м. Валки, вул. Перемоги, 1, з метою розміщен-
ня телекомунікаційного обладнання, що пере-
буває на балансі Головного управління Держав-
ної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Харківській області 

2 600/3 ТОВ «СВК» Визначення вартості 
об’єкта оренди з 
метою передачі в 
оренду

5 Бетонна площадка поруч з гуртожитком № 4 
(інв. № 103100215) загальною площею 10,5 м2 
за адресою: м. Харків, пров. Отакара Яроша, 
13, що перебуває на балансі Харківського наці-
онального університету ім. В. Н. Каразіна 

2 200/3 ФОП Сорокі-
на І. М.

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

6 Нежитлові приміщення в цокольному поверсі 
(кімн. № 8, 15 – 51,2 м2) та на першому по-
версі (кімн. № 12 – 12,8 м2) головного корпусу, 
літ. «В», загальною площею 64,0 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Клочківська, 339, що перебува-
ють на балансі Українського науково-дослідного 
інституту протезування, протезобудування та 
відновлення працездатності 

2 100/3 ТОВ «Неза-
лежна проф-
група»

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

7 Нежитлове приміщення на другому поверсі по-
ліклініки загальною площею 15,5 м2 за адресою 
м. Харків, вул. Чернишевська, 7/9, що пере-
буває на балансі ДУ «Інститут дерматології та 
венерології Національної академії медичних 
наук України» 

2 300/5 ФОП Жарихін 
Ю. В.

Визначення вартості 
об’єкта оренди до 
200,0 м2 для по-
годження розрахунку 
орендної плати (за 
заявою від сторонньої 
організації)

8 Нежитлове приміщення будівлі для конторських 
та адміністративних цілей, інв. № 4527, загаль-
ною площею 110,0 м2 за адресою м. Харків, 
вул. Залютинська, 6, що перебуває на балансі 
ДП «Харківський механічний завод» 

2 490/5 ПП «Радикал» Визначення вартості 
об’єкта оренди до 
200,0 м2 для по-
годження розрахунку 
орендної плати (за 
заявою від сторонньої 
організації)

9 Нежитлові приміщення 1-го поверху 
3-поверхового багатоквартирного житлового 
будинку загальною площею 136,4 м2 за адре-
сою: м. Харків, вул. Сидоренківська, 36/1, 
корпус 6, що перебуває на балансі ПрАТ «Хар-
ківхолодмаш» (майно не увійшло до статутного 
фонду при корпоратизації ВАТ «Харківхолод-
маш», правонаступником якого є «ПрАТ «Хар-
ківхолодмаш») 

2 200/3 ФОП Сорокі-
на І. М.

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

10 Частина напівпідвального приміщення № 49 
(за техпаспортом) у 3-поверховій частині 
різноповерхової будівлі навчального корпусу, 
пам’ятка архітектури, загальною площею 2,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 18/20, 
що перебуває на балансі Харківського радіотех-
нічного технікуму 

1 490/5 ПП «Радикал» Визначення вартості 
об’єкта оренди з 
метою передачі в 
оренду

11 Нежитлові приміщення – кімн. № 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 на 1-му поверсі одноповерхової будівлі 
«Крамниця на 4 робочих місця»» загальною 
площею 367,4 м2 за адресою: Харківська обл., 
Нововодолазький р-н, с. Ватутіне, вул. Військо-
ва, 22, що перебувають на балансі Навчального 
центру Оперативно-рятувальної служби цивіль-
ного захисту Державної служби України з над-
звичайних ситуацій 

3 900/5 ФОП Мокров 
О. П.

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

12 Бетонний майданчик для господарських по-
треб загальною площею 100,0 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Пушкінська, 79, що перебуває на 
балансі НТУ «ХПІ» 

2 500/3 ФОП Сорокі-
на І. М.

Визначення вартості 
об’єкта оренди з 
метою передачі в 
оренду


