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Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
ОДЕСЬКА область

Частина під’їзної залізничної колії (інв. № 2329) загальною довжиною
625,43 м, яка складається з частини залізничної колії № 9 від точки ПК2
до упору ПК6-84,00 довжиною 484 м та частини залізничної колії № 11 від
точки ПК2 до стрілочного переводу ЦСПЗ: ПКЗ+41,43, довжиною 141,43
м за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 1, що перебуває на зберіганні ТОВ
«Виставочний». Приватизовано юридичною особою за 989 441,20 грн,
у т. ч. ПДВ – 164 906,87 грн.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ

Пропонуються до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкти
державної власності групи А разом із земельними ділянками:
1. Котельня (будівля) за адресою: 75100, Херсонська обл., м. Олешки,
вул. Стаханова, що перебуває на балансі ПАТ «Херсонрибгосп».
Відомості про об'єкт: об’єкт являє собою нежитлову одноповерхову будівлю промислового зразка орієнтовною площею 54,0 м2 з бетонною підлогою, стіни – бетонні блоки, цегляний дах. За призначенням не використовується, устаткування відсутнє. Розташований за територією підприємства, комунікації відсутні. Потребує ремонту. Орієнтовна площа земельної
ділянки під об’єктом – 75,0 м2.
2. Амінбудівля площею 112,1 м2 та гараж (приміщення № 2) площею 29,9 м2 за адресою: Херсонська обл., Іванківський р-н, смт Іванівка,
вул. Крупської, 7, що перебуває на балансі Управління південного офіса
Держаудитслужби в Херсонській області.
Відомості про об'єкт: адмінбудівля – одноповерхова будівля 1920 року будівництва. Фундамент цегляний. Стіни із саману, обкладені цеглою. Підлога
дерев’яна, дах – шифер. Гараж (приміщення № 2) – одноповерхове приміщення з бетонним фундаментом, стіни цегляні, підлога цементна, дах – шифер. Орієнтовна площа земельної ділянки під об’єктами – 164,0 м2.
Більш докладну інформацію щодо зазначених об’єктів можна отримати
за телефоном (0552) 22-44-44.
Пропозиції щодо придбання об’єктів слід надсилати на адресу:
73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об'єкта: комплекс будівель та споруд загальною площею 184,9 м2
у складі: нежитлової будівлі з підвалом, А, 163,4 м2; гаража, Б, 19,1 м2; туалету, В, 2,4 м2; вхідного майданчика, а; вхідного майданчика, а1.
Адреса об'єкта: 24800, Вінницька обл., Чечельницький р-н, смт Чечельник,
вул. Героїв Майдану, буд. 7.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області, код за ЄДРПОУ 26286152.
Адреса балансоутримувача: 21018, м. Вінниця, вул. Р. Скалецького, 17.
Відомості про об'єкт: нежитлова одноповерхова будівля з підвалом
163,4 м2, вхідними майданчиками, гараж 19,1 м2 та туалет 2,4 м2, 1956 року
побудови, не експлуатуються.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0663 га.
Кадастровий номер земельної ділянки 0525055100:01:002:0577. Категорія
земель: землі житлової та громадської забудови. Цільове призначення: 03
для громадської забудови. Обмеження не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 115 288,00 грн, ПДВ –
23 057,60 грн,
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  –
138 345,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта державної власності
сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі; покупець
сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від
початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 1 383,46 грн.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку 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 13 834,56 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ
м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ
ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 30.01.2017 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 03.02.2017
Українською універсальною біржею, час початку внесення цінових
пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 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. Заява
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua до 17.00. Протягом двох календарних днів
з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52)
оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином
засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
Фонду державного майна України 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 за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій
області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-27-46, час
роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю з 8.00 до 16.00.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об'єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
128,8 м2 у будівлі буфету-магазину.
Адреса об'єкта: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна,
вул. Шаляпіна, 50.
Зберігач: Сніжнянська сільська рада, код за ЄДРПОУ 04327790, адреса:
22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна.
Інформація про об’єкт: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 128,8 м2 розташовані в одноповерховій будівлі буфету-магазину 1973
року побудови. Фізичний стан приміщень задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 115 018,40 грн, ПДВ – 23 033,68 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 138 022,08 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу
прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Винагорода організатору аукціону за виконання цього договору виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта
малої приватизації, що становить 1 380,22 грн.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти
під час розрахунку 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 13 802,21 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 – РВ ФДМУ по
Вінницькій області.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 30.01.2017 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 03.02.2017 Товарною
біржею «Вінницька товарна універсальна біржа», 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 числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та
фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному
вигляді до Товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» на електрону адресу: tb_vtub@ukr.net до 17.00. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу
Товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» (21036, м. Вінниця,
вул. Хмельницьке шосе, 23) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26.06.1998 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 адресою: м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 56-21-81, час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю з 8.00 до 16.00.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об'єкта: будівля лазні загальною площею 638,6 м2.
Адреса об'єкта: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мирне,
вул. Центральна, 3р.
Балансоутримувач – ліквідований.
Відомості про об'єкт: об’єкт являє собою капітальну двоповерхову (без
підвалу) окремо розташовану будівлю складної форми в плані, що складається з двох, безпосередньо поєднаних між собою, прямокутних об’ємів.
Загальна площа – 638,6 м2. Група капітальності – ІІ. Рік побудови – 1970.
Внутрішні інженерні комунікації відсутні, або перебувають у непридатному
до експлуатації стані. Технічний стан: основного висотного об’єму – ветхий;
прибудови – незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт приватизації розташований на
земельній ділянці, що перебуває в комунальній власності.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 889 500,00 грн, ПДВ – 177 900,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 067 400,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 106 740,00 грн, що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній
казначейській службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач – РВ ФДМУ по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 106 740,00 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ»)
та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37187003001567 в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за
ЄДРПОУ 19028107, одержувач – РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа
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аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 31 січня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного
товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів»: http://nmac.net.ua.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 27 січня 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до
18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044)
200-25-40.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об'єкта: будівля недіючого дитячого садка площею 826,0 м2.
Адреса об'єкта: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине,
вул. Гагаріна, 8.
Балансоутримувач: ВАТ «Терезине» (правонаступник – ТДВ «Терезине»)
(код за ЄДРПОУ 05407982).
Адреса балансоутримувача: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н,
смт Терезине, вул. Першотравнева, 2.
Відомості про об'єкт: одноповерхова окремо розташована будівля. Рік
побудови – 1954. Будівля побудована по типовому проекту. Загальна площа – 826,0 м2. Технічні характеристики: фундамент – стрічковий бетонний;
стіни – цегляні, оштукатурені; перегородки – цегляні, кам’яні, оштукатурені, побілені; перекриття – залізобетонні, дерев’яні; покрівля – листи хвилястого шиферу; дах двоскатний; підлога дощата; прорізи – віконні рами та
дверні полотна відсутні. Інженерні мережі відключені та перебувають у неробочому стані. Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів
будівлі незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 868 126,00 грн, ПДВ – 173 625,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 041 751,20 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).

Сума грошових коштів у розмірі 104 175,12 грн, що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній
казначейській службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач – РВ ФДМУ по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 104 175,12 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ»)
та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на
р/р № 37187003001567 в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за
ЄДРПОУ 19028107, одержувач – РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» http://nmac.net.ua 31 січня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного
товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів»: http://nmac.net.ua.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 27 січня 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до
18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044)
200-25-40.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об'єкта: окреме індивідуально визначене майно – цистерна 25,0 м3.
Адреса об'єкта: 79056, м. Львів, вул. Богданівська, 11.
Балансоутримувач: ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 24656
«Богданівське». Код за ЄДРПОУ 03117613. Адреса балансоутримувача:
79056, м. Львів, вул. Богданівська, 11.
Відомості про об'єкт: об’єкт являє собою металеву цистерну об’ємом
25,0 м3, яка повністю заглиблена в ґрунті. Поверх цистерни виконано монолітне з/б перекриття. Цистерна призначена для зберігання нафтопродуктів. Споруда 1971 року. З додаткової інформації резервуари горизонтальні
стальні РГС типу резервуару Р-25 підземного виконання мають такі технічні
характеристики: діаметр – 2 770 мм, довжина – 4 840 мм, вага – 2 102 кг.
Цистерна понад 15 років не використовується.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 10 915,00 грн, ПДВ – 2 183,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 13 098,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни продажу об’єкта –
1 309,80 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації здійснювати

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-49

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни в
електронній формі об’єкта незавершеного будівництва
(державна форма власності)
Назва об’єкта незавершеного будівництва: гуртожиток готельного типу
на 110 місць з їдальнею на 75 посадочних місць.
Місцезнаходження: вул. Мартовича, 31, смт Магерів Жовківського району Львівської області.
Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернутий у державну власність.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт складається з
двох перпендикулярно розміщених, дотичних по одному куту будівель гуртожитку та їдальні. Загальна площа ділянки під забудову становить 0,2875
га. Будівля гуртожитку розміром по осях 29,1 м х 24 м облаштована підвальним приміщенням з бетонною підлогою та стінами і перегородками із фундаментних блоків. Підвал перекритий залізобетонними плитами. Побудовано
несучі стіни першого поверху. Стіни перебувають у незадовільному стані
через кришення і осипання цегли. Зовні стіни будівель виконано з білої цегли. Розміри будівель їдальні в осях становлять 27 м х 24 м. Будівля їдальні
виконана із залізобетонних фундаментів, цегляних, несучих стін, окремих
внутрішніх перегородок та тимчасового панельного перекриття. Стан стін і
перегородок у деяких місцях аварійний через руйнування і осипання цегли.
Тимчасові та допоміжні будівлі на будівельному майданчику відсутні. Об’єкт
не законсервований, продовжується руйнування стін та перекриття.
Рівень будівельної готовності: 33 %.
Земельна ділянка: 2 875,0 м2, кадастровий № 4622755900:07:000:0009.
Ціна об’єкта без ПДВ – 203 836,00 грн, ПДВ – 40 767,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 244 603,20 грн.
Грошові кошти в розмірі 24 460,32 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок
№ 37316080000840, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області,
код за ЄДРПОУ 20823070; банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Мартовича, 31,
смт Магерів Жовківського району Львівської області.
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва:
завершення будівництва протягом 5 років без збереження первісного
призначення об’єкта; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта; питання землекористування покупець вирішує
самостійно з органами місцевого самоврядування відповідно до чинного
законодавства; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва
можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; протягом одного
року з моменту підписання акта приймання-передачі підготувати документи та здійснити відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на
об’єкт приватизації; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту
завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки
виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні
матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору; переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону якщо
це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні; покупець сплачує винагороду організатору аукціону
у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок
№ 37180500900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області,
код за ЄДРПОУ 20823070; банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Аукціон в електронній формі буде проведено 3 лютого 2017 року
Філією «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа
аукціонних центрів» (електронна адреса: Filia.lac.nmac@ukr.net). Час
початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 30 січня 2017 р.
до 18.00 включно.

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. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Філії
«Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів» на електронну адресу: Filia.lac.nmac@ukr.net.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Філії «Львівський аукціонний центр»: вул.
Сахарова, 46а, м. Львів, 79012, оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяви
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та
заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д
та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати у Філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (м. Львів,
вул. Сахарова, 46а, тел./факс: (032) 297-05-40, 297-05-41) та в РВ ФДМУ
по Львівській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн.
17, тел./факс 255-38-55).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності
разом із земельною ділянкою, на якій він розташований
Назва об'єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 90-квартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: вул. Сонячна, 26, м. Монастириська, Тернопільська
обл., 48300.
Балансоутримувач: Управління капітального будівництва Тернопільської
обласної державної адміністрації.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: окремо стоячий
п’ятиповерховий житловий будинок площею забудови 993 м2, загальною
площею 4671,5 м2, висота поверхів – 2,6 м, будівельний об’єм будівлі –
15 590 м3, група капітальності – ІІІ. Об’єкт розташований в межах території
населеного пункту в периферійній частині міста в зоні житлової забудови.
Об’єкт незавершеного будівництва перебуває в занедбаному стані, початок його будівництва більше 25 років, припинений будівництвом в 1997 році.
Будівля розташована в периферійній частині міста на відстані 500 м з виїздом на трасу в напрямку обласного центру. Вхід до будівлі забезпечується
з фронтального та дворового фасадів. Усього в будівлі наявні 4 входи. Під
всією будівлею влаштовано підвальні приміщення, входи до яких знаходяться
в торцях будинку. Будівля розбита на окремі дві секції. Наявні окремі входи,
що забезпечує автономність секцій. Комунікації в будівлі відсутні. Готовність
об’єкта – до 38 %. При добудові ОНБ можлива зміна параметрів внутрішніх
приміщень. Коефіцієнт забудови земельної ділянки – 20 %.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,5 га, кадастровий номер 6124210100:03:001:0895, категорія земель: землі житлової
та громадської забудови, земельні сервітути: не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 3 354 510,00
грн (три мільйони триста п’ятдесят чотири тисячі п’ятсот десять грн 00 коп.),
у тому числі вартість об’єкта незавершеного будівництва – 2 994 510,00 грн
(два мільйони дев’ятсот дев’яносто чотири тисячі п’ятсот десять грн 00 коп.),
вартість земельної ділянки – 360 000,00 грн (триста шістдесят тисяч грн 00
коп.) ПДВ об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою – 670 902,00 грн (шістсот сімдесят тисяч дев’ятсот дві грн 00 коп.)
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  –
4 025 412,00 грн (чотири мільйони двадцять п’ять тисяч чотириста
дванадцять грн 00 коп.), у тому числі вартість об’єкта незавершеного
будівництва – 3 593 412,00 грн (три мільйони п’ятсот дев’яносто три тисячі
чотириста дванадцять грн 00 коп.), вартість земельної ділянки – 432 000,00
грн (чотириста тридцять дві тисячі грн 00 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести

після повної сплати ціни продажу за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни
об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вноситься на рахунок № 37180500900001
в ГУДКСУ у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області,
ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься
на рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів –
РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 30.01.2017 до
16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею
«Українська міжрегіональна спеціалізована» 3 лютого 2017 року, час
початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
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 Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції 25 вересня 2015 за № 1147/27592 (зі змінами).
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.
com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінал
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені
копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих
документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній
біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 2а, тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ
по Львівській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх,
кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
На виконання ухвали Вінницького апеляційного адміністративного суду
від 26.12.2016 (справа № 824/844/16-а) 30.12.2016 зупинено продаж
на аукціоні об’єкта державної власності групи А – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Особливе конструкторське
бюро «Рута» (вул. Руська, 248л, м. Чернівці) до набрання законної сили рішення в адміністративній справі № 824/844/16-а.

його в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням
встановленого цільового використання земельної ділянки протягом п’яти
років з моменту підписання акта приймання-передавання об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою.
2. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання
об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій
він розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з
чинним законодавством України.
3. Протягом одного року з моменту переходу права власності на об’єкт
приватизації до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт
об’єкта незавершеного будівництва згідно з чинним законодавством.
4. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації.
5. Подальше відчуження та передача в заставу об’єкта незавершеного
будівництва разом із земельною ділянкою, 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.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний протягом добудови до
моменту введення об’єкта незавершеного будівництва в експлуатацію та
підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівліпродажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору та не перешкоджати у
здійсненні контролю за виконанням договору купівлі-продажу.
7. У разі невиконання умов продажу договір купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому законодавством порядку. При цьому покупець,
з яким розірвано договір купівлі-продажу, повертає об’єкт приватизації в
державну власність за актом приймання-передавання, а також відшкодовує
державі збитки, завдані невиконанням умов договору.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 402 541,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37313019011911, одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код
за ЄДРПОУ 14037372, банк одержувача – Державна казначейська служба
України м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37187501900001, одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код
за ЄДРПОУ 14037372, банк одержувача – ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею
«Універсальна товарно-сировинна біржа» 3 лютого 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 за № 1147/27592 (із внесеними змінами).
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяви, подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа» на електронну адресу: електронний майданчик:
https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська
(вул. Воровського), 51, оф. 11) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі
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 Фонду державного майна України від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (із внесеними змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 30 січня 2017
року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі
дні. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Тернопільській
області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 504 тел. (0352)
25-04-87.

фдму повідомляє
ІНФОРМАЦІЯ
щодо об’єктів, по яких прийнято рішення про приватизацію

Назва об’єкта приватизації

Код за ЄДРПОУ

Юридична адреса

Орган, уповноважений до
прийняття рішення про приватизацію управляти відповідним державним майном

Належність до переліку підпри- Монопольне становище на загальноємств, які мають стратегічне державному ринку відповідних товарів
(робіт, послуг)
значення для економіки та безпеки держави (дата та номер
займає/не завид продукції,
постанови КМУ)
ймає
послуг

Вартість основних засобів
на 30 вересня 2016 р., тис. грн
первісна

залишкова

Основні види діяльності
об’єкта приватизації (за даними статуту або Держкомстату
України)

Державне підприємство водних
шляхів «Устьдунайводшлях»

31091889

Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Героїв СталінКабінет Міністрів України
града, буд. 36, 68600

Не належить

Не займає

42.91

–

–

Будівництво водних споруд

Державна судноплавна компанія
«Чорноморське морське пароплавство»

01125614

Одеська обл., м. Одеса, вул. Ланжеронівська, буд. 1, 65026

Не належить

Не займає

50.20

180 467

83 168

Вантажний морський транспорт

11 січня 2017 року
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ІНФОРМАЦІЯ
щодо об’єкта, по якому прийнято рішення про приватизацію
Назва об’єкта приватизації

Код за ЄДРПОУ

Державне підприємство
«Мирогощанський державний іподром»

35505132

Орган, уповноважений до
Належність до переліку під- Монопольне становище на загальнодержавному
прийняття рішення про прива- приємств, які мають стратеринку відповідних товарів, (робіт, послуг)
тизацію управляти відповідним гічне значення для економіки займає (не займає)
вид продукції, послуг
державним майном
та безпеки держави

Юридична адреса
Рівненська обл., Дубенський
р-н, с. Мирогоща Перша, вул.
Шевченка, 1

Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Не належить

Не займає

–

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-32

ВІННИЦЬКА область

Початкова ціна продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ –
295 038,00 грн, у т. ч.: земельної ділянки без урахування ПДВ – 35 212,00
грн, ПДВ – 7 042,40 грн, з урахуванням ПДВ – 42 254,40 грн.
Умови продажу: покупець зобов’язаний: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта державної
власності разом із земельною ділянкою сплатити ціну продажу об’єкта та після
сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін
за актом приймання-передачі; зберігати профіль діяльності об’єкта протягом
п’яти років з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; подальше відчуження об’єкта можливе за умови збереження для нового власника
зобов’язань, які не виконані на момент такого відчуження, визначених договором купівлі-продажу виключно за згодою РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить
2 950,38 грн.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку 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 29 503,80 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37315005000498 в ГУДКСУ у
Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ
ФДМУ по Вінницькій області.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної
власності – їдальні з обладнанням (разом із земельною ділянкою)
Назва об'єкта: їдальня з обладнанням (разом із земельною ділянкою).
Адреса об'єкта: 23620, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Юрківка,
вул. Незалежності, 37а.
Балансоутримувач: Юрківська сільська рада, код за ЄДРПОУ 04331395.
Адреса балансоутримувача: 23620, Вінницька обл., Тульчинський р-н,
с. Юрківка.
Відомості про об'єкт: одноповерхова будівля їдальні загальною площею
606,15 м2 з туалетом площею 11,0 м2. Обладнання: сервант 1986 р. в., пилосос «Ракета» 1991 р. в., електричний котел ОАГВ 1987 р. в., газова плита
«Електа» 1993 р. в, коптильна шафа «Полтава» 1996 р. в., холодильна шафа
«Бірюса» 1984 р. в.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,1675 га.
Кадастровий номер земельної ділянки 0524387200:02:001:0532. Категорія
земель: землі житлової забудови. Цільове призначення: для будівництва
та обслуговування будівель закладу громадського харчування. Обмеження
не зареєстровані.
Ціна об’єкта без ПДВ – 245 865,00 грн, ПДВ – 49 173,00 грн.

Вартість основних засобів
на 01.10.2016, тис. грн
первісна

залишкова

27 581

7 753

Основні види діяльності об’єкта приватизації (за даними статуту або Держкомстату
України)
Вирощування зернових, технічних та решти
культур, віднесених до інших класів рослинництва. Розведення великої рогатої
худоби, свиней

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 30.01.2017 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 03.02.2017 Товарною
біржею «Вінницька товарна універсальна біржа», 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 числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та
фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному
вигляді до Товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» на електрону адресу: tb_vtub@ukr.net до 17.00. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу
Товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» (21036, м. Вінниця,
вул. Хмельницьке шосе, 23) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
Фонду державного майна України 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 адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 67-27-46, час роботи з
8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю з 8.00 до 16.00.

оренд а
Департамент орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВІННИЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

1 Державна служба статистики України
2 Міністерство внутрішніх
справ України

02359395, Головне управління статистики у Вінницькій області, 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15, тел. (0432) 52-57-70
40112249, Регіональний сервісний центр МВС у Вінницькій області, 21010,
м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24, тел. (0432) 66-15-95

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на 11-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А)
Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення у підвалі адмінбудівлі з прибудовою (літ. А)

реєстровий номер майна
–
–

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за незалеж- максимально можливий
місцезнаходження
загальна площа, м2
мета використання
ною оцінкою, грн
строк оренди
21100, м. Вінниця,
45,3
281 576,00
2 роки
Розміщення громадської організації
Хмельницьке шосе, 15
21010, м. Вінниця,
105,1
484 992,00
2 роки 364 дні
Розміщення їдальні, що не здійснює
вул. Ботанічна, 24
продаж товарів підакцизної групи

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

ВОЛИНСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Волинській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

1 Міністерство освіти і науки України
2 Міністерство інфраструктури України

05477296, Луцький національний технічний університет, 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75, тел. (0332) 74-61-03
20134234, Волинська дирекція УДППЗ «Укрпошта», 43025, м. Луцьк,
вул. Кривий Вал, 19, тел. (0332) 72-23-12

Частина приміщення майстерні № 25
навчального корпусу (блок А)
Частина приміщення ЦОС № 1
(літер А-1)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви на оренду
загальна
вартість майна за незаплоща, м2
лежною оцінкою, грн
05477296.1. КЯДФМБ006 43018, Волинська обл., м. Луцьк,
122,2
126 611,00
вул. Львівська, 75
21560045.300. АААЖЕЛ582 44800, Волинська обл., смт Ту46,3
117 787,00
рійськ, вул. Луцька, 6
реєстровий номер майна

місцезнаходження

максимально можлимета використання
вий строк оренди
1 рік
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
1 рік
Для розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів (торгівля живими квітами)

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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України

00200756, Вільногірський технікум національної металургійної академії
України, м. Вільногірськ, вул. Центральна, 33, тел. (05653) 5-15-46
02066747, Державний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський
національний університет ім. О. Гончара», м. Дніпропетровськ, просп.
Гагаріна, 72, тел. (0562) 374-98-01
3 Міністерство освіти Криворізький коледж Національного авіаційного університету, м. Кривий
і науки України
Ріг, вул. Туполєва, 1, тел. (0564) 27-56-63

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
02070766.17.РМБЧЧФ983 м. Вільногірськ, вул. Цен4,0
18 988,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товатральна, 33
рів підакцизної групи
02066747.4.ЦЖМФУЕ010 м. Дніпро, просп. Дмитра Явор17,2
173 895,00
1 рік
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксеницького, 35
рокопіювання документів – 7,2 м2, розміщення суб’єкта господарювання, що
здійснює побутове обслуговування населення – 10,0 м2
01132330.6.КАТГНП107 Дніпропетровська обл., м. Кри38,0
217 700,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товавий Ріг, вул. Туполєва, 1
рів підакцизної групи
реєстровий номер майна

Частина нежитлового вбудованого приміщення
Нежитлове вбудоване приміщення
Нежитлове вбудоване приміщення

місцезнаходження

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

ДОНЕЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Донецькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна пло- вартість майна за незалеж- максимально можливий
мета використання
ща, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
38177113.1.РЛФФИУ001 Донецька обл., м. Слов’янськ,
5,72
19 951,00
1 рік
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
вул. Університетська, 12
підакцизної групи, у навчальному закладі
реєстровий номер майна

1 Міністерство освіти і науки 38177113, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 84116, До- Частина холу першого поУкраїни
нецька обл., м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 19, тел. (06262) 3-23-54
верху учбового корпусу

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцязнаходження 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
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Житомирській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
загальна пло- вартість майна за незалеж- максимально можливий
Назва органу управління
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
ща, м2
ною оцінкою без ПДВ, грн
строк оренди
1 Державна казначейська 3144023126, Управління державної казначейської служби України у Нежитлове підвальне приміщення адміністратив- 37442296.1.АААГБГ665
смт Ємільчине, вул.
59,0
58 646,00
2 роки 364 дні
Організація торгівлі непродовольчими товарами
служба України
Ємільчинському районі Житомирської області, 11221, смт Єміль- ної будівлі
Соборна,45
чине, вул. Соборна, 45, тел. 2-13-90
2 Міністерство освіти і на- 00493681, Житомирський національний агроекологічний універси- Частина нежитлового приміщення вестибуля
00493681.1.БЕШСНП9921 м. Житомир,
15,0
97 412,00
1 рік
Організація торгівлі продовольчими товарами (кава,
уки України
тет, 10008, м. Житомир, бульв. Старий, 7, тел. 22-15-04
на 1-му поверсі навчального корпусу № 4 (літ. А-7)
вул. Пушкінська,38
чай), без реалізації товарів підакцизної групи
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в 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».

ЗАПОРІЗЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Запорізькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлинайменування
місцезнаходження
мета використання
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти і 02070849, Запорізький національний технічний універсиЧастина нежитлового приміщення № 114 (площею 9,0 м2) першого поверху
–
м. Запоріжжя, просп.
20,6
69 321,00
1 рік
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів піднауки України
тет, 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, тел. (061)
навчального корпусу (літ. А-3) та нежитлове приміщення № 208 (площею
Соборний, 194
акцизної групи, у навчальному закладі (площею 9,0 м2) та
764-54-60
11,6 м2) другого поверху навчального корпусу (літ. А-3)
складу (площею 11,6 м2)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел.: (061) 226-07-89,
(061) 226-07-88, (061) 226-07-87, (061) 227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

КИЇВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Київській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

1 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аероструктури України порт «Бориспіль»

найменування
Частина твердого покриття («тимчасова автостоянка для спецтранспорту», інв. № 47769)

№ 2 (1022)

реєстровий
номер
–

місцезнаходження
Київська обл., Бориспіль,
Аеропорт

максимально
загальна вартість майна за незамета використання
можливий строк
площа, м2 лежною оцінкою, грн
оренди
90,0
269 000,00
2 роки
Встановлення модульних споруд для розміщення
11 місяців
персоналу
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Продовження таблиці

№
з/п

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

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

Назва органу
управління

2 Міністерство інфраструктури України
3 Міністерство юстиції
України
4 Державне агентство
лісових ресурсів
України
5 Міністерство інфраструктури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
08680201, ДП «Підприємство Бориспільської виправної колонії (№ 119)»
37507901, Дніпровсько-Тетерівське
державне лісомисливське господарство
13730233, РСП «Київцентраеро»
Украероруху

реєстровий
номер

найменування
Частина твердого покриття («тимчасова автостоянка для спецтранспорту», інв. № 47769)

–

Частина приміщення котельні

–

Частина приміщення площею 150,0 м2 будівлі «Гараж на 10 легкових автомобілів», частина приміщення площею
77,0 м2 будівлі «Гараж на 10 легкових автомобілів», частина приміщення площею 58,0 м2 будівлі «Майстерня
цегляна»
Нежитлові приміщення площею 24,6 м2 на 1-му поверсі їдальні РСП «Київцентраеро» Украероруху; нежитлове
приміщення площею 9,3 м2 на 2-му поверсі їдальні РСП «Київцентраеро» Украероруху; частина нежитлового приміщення площею 4,0 м² у навчально-сертифікаційному центрі Украероруху; нежитлові приміщення площею 38,2 м2
на 1-му поверсі будівлі Державного підприємства обслуговування повітряного руху України в аеропорту «Бориспіль»; приміщення № 154 площею 4,2 м2 у медико-санітарній частині РСП «Київцентраеро» Украероруху

–

місцезнаходження
Київська обл., Бориспіль,
Аеропорт
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мартусівка
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Сухолуччя,
вул. Леніна, 2
Київська обл., Бориспіль,
Аеропорт

–

загальна
площа, м2
203,0
30,0
285,0
80,3

максимально
вартість майна за незаможливий строк
лежною оцінкою, грн
оренди
606 800,00
2 роки
11 місяців
72 000,00
2 роки
11 місяців
482 400,00
2 роки
11 місяців
1 963 730,00

2 роки
11 місяців

мета використання
Встановлення модульних споруд
Розміщення твердопаливних котлів (постачання
теплової енергії)
Розміщення стоянки для автомобілів
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи; розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи; розміщення
буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи; розміщення їдальні, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи; розміщення їдальні, що
не здійснює продаж товарів підакцизної групи

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 15. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно вимог абзацу третього частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЛЬВІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
04728690, ДП НДІ «Система», м. Львів, вул. М.
Кривоноса, 6, тел. (032) 239-92-00

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Інформація відсутня
м. Львів, вул. Ви15,6
240 300,00
2 роки 11 місяців Розміщення релігійної організації на площі, що
нниченка, 30
станом на 31.07.16
не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить не більше 50,0 м2
02070987.212.ФЧЮЛТП277 м. Львів, вул. Ко105,8
2 545 860,00
5 років
Для проведення виставок непродовольчих товарів
перника, 3
станом на 31.10.2016
без здійснення торгівлі

найменування

реєстровий номер майна

1 Міністерство економічНежитлове приміщення на першому поверсі будівлі
ного розвитку і торгівлі
України
2 Міністерство освіти і на- 02070987, Львівський національний університет Нежитлові вбудовані приміщення першого поверху площею 65,4 м2 (індекси 4,
уки України
імені Івані Франка, 79044, м. Львів, вул. Універси- 5-1) та антресолі площею 40,4 м2 (індекси 4а, 4б, 5-2, 5-3), загальною площею
тетська, 1, тел.: 260-34-02, 261-60-48
105,8 м2 у будівлі факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. І. Франка
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

МИКОЛАЇВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п
1 Державна казначейська
служба України

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

найменування

реєстровий номер майна

38029445, Управління Державної казначейської служби України у Врадіївському районі Мико- Частина нежитлового приміщення перлаївської області, смт Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 139, тел. (05135) 9-11-46
шого поверху адмінбудівлі

38029445.1.АААГБГ819

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
вул. Героїв Врадіївщини, 139, смт Враді39,4
38 833,00
2 роки 364 дні
Розміщення кабінету профіївка, Миколаївська обл.
лактичного масажу

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області,
6-й поверх, кімн. 37 – 38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією слід звертатися за тел.: (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та 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».

ОДЕСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Одеській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п

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

1 РВ ФДМУ по Одеській
області
2 Міністерство освіти і
науки України
3 Міністерство охорони
здоров’я України
4 Міністерство інфраструктури України

01126008, Інститут післядипломної освіти спеціалістів морського і
річного транспорту України, 65014, м. Одеса, вул. Канатна, 42
26134086, Одеський державний екологічний університет, 01135,
м. Одеса, вул. Львівська, 15
01982181, Державний заклад «Спеціалізований (Спеціальний) Клінічний санаторій ім. В. П. Чкалова», м. Одеса., Французький бульвар, 85
01125672, Державне підприємство «Морський торговельний порт
«Чорноморськ», м. Чономорськ., вул. Праці, 6

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незамісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
м. Одеса, вул. вул. Канатна, 42
10,1
98 800,00

реєстровий номер майна

Нежитлове приміщення першого поверху адміні–
стративної будівлі
Частина нежитлового приміщення першого поверху
26134086.1.5747
м. Одеса, вул. Львівська, 15
вестибуля учбово-лабораторного корпусу № 1
Частина нежитлового приміщення нежитлової
01982181.1.НЧИЮЦЛ11365 м. Одеса, пров. Санаторний, 8а
будівлі літ. «В»
Відкриті складські площадки (№ 11, 111)
01125672.2.РАЯИЮК0644 Одеська обл., м. Чорноморськ,
вул. Сухолиманська, 32

2,0

28 000,00

максимально можливий
строк оренди
1 рік або до завершення
процесу приватизації
2 роки 11 місяців

21,0

314 200,00

2 роки 11 місяців

453,7

880 534,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення торговельного об’єкта з продажу канцтоварів
Розміщення банкомата
Розміщення офіса для роздрібної торгівлі
квітами, рослинами, насінням, добривами
Проведення вантажних операцій, обслуговування та зберігання вантажів

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області. Заяви 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».

ПОЛТАВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Полтавській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство соціаль- 03189185, спеціалізований Миргородський санаторій «Слава», вул. Харків- Частина нежитлового приміщення вестибуля 1-го поверху спального 03189185.3.ГУТРДФ020 вул. Харківка, 64, м. Мир2,0
14 906,00
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата та банківського термінаної політики України ка, 64, м. Миргород, Полтавська обл., 37600, тел. (05355) 5-27-16
корпусу № 2 спеціалізованого Миргородського санаторію «Слава»
город, Полтавська обл.
ла самообслугову вання ПАТ КБ «Приватбанк»

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

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 об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

РІВНЕНСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Рівненській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
І№
з/п

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

Назва органу управління

1 Міністерство інфраструктури України

найменування

реєстровий номер майна

22565760, Рівненська дирекція УДППЗ «Укрпошта», 33028, м. Рівне, вул. В. Чорно- Частина нежитлового приміщення 21560045.1800.АААЖЕЖ642
вола, 1, тел. (0362) 22-43-35

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можливий
місце знаходження
мета використання
площа, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
Рівненська обл., м. Радивилів, вул. О.
24,7
98 990,00
1 рік
Розміщення офіса
Невського, 1

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти 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».

СУМСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Сумській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
1 Державна служба України з 38602403, Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській Частина нежитлового 38602403.1.АААКЖК435 м. Суми, вул. Сергія Таба2,0
6 250,00
надзвичайних ситуацій
області, 40016, м. Суми, вул. Сергія Табали (Сєвєра), 70, тел. (05442) 22-52-05
приміщення
ли (Сєвєра), 70
станом на 30.11.16

максимально можливий строк оренди
2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення банкомата

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 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».

ХАРКІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Харківській 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)

1 Державне агентство лісових 00993069, ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове
ресурсів України
господарство», 63513, Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Кочеток, вул. Чугуївська, 58,
тел.: (05746) 9-30-90, 9-30-81

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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Нерухоме майно – 2-поверхова будівля деревообробної майстерні з побутовими приміщеннями, інв. № 17, літ. А, загальною площею 421,4 м2
та одноповерхова будівля – пилорама з цехом виготовлення пиляних
заготовок, інв. № 66, літ. Б, загальною площею 207,6 м2

–

Харківська обл., Чугуївський р-н,
зона № 04 Кочетоцьке лісництво,
квартал № 250, виділ № 3, комплекс будівель і споруд № 4, землі
Кочетоцької селищної ради
м. Харків, просп. Науки, 14

2 Міністерство освіти і науки
України

02071197, Харківський національний універси- Нежитлове приміщення – кімн. № 250 на 2-му поверсі 4-поверхового
тет радіоелектроніки, 61166, м. Харків, просп. навчального корпусу літ. Д-4, інв. № 70994, пам’ятки архітектури
Науки, 14, тел.: (057) 702-10-16, 702-10-13

3 Міністерство освіти і науки
України

02071151, Харківський національний універси- Нежитлові приміщення – кімн. № 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7
02071151.27.ШЕРШХХ043 м. Харків, пров. Отакара
тет міського господарства ім. О. М. Бекетова, на 1-му поверсі 2-поверхової прибудови (літ. А-2) до 9-поверхового гурЯроша, 6б
61002, м. Харків, Куликівський узвіз, 12,
тожитку № 6 (літ. А-9), інв. № 10300019
тел. (057) 706-15-37, 706-15-54
00190325, ДУ «ДІП СЕД», 61057, м. Харків,
Нежитлове приміщення – частина кімн. № 14 на 1-му поверсі
_
м. Харків, вул. Сумська, 1
вул. Сумська, 1, тел. (057) 731-18-90
6-поверхової будівлі, інв. № 1, пам’ятка архітектури
00190325, ДУ «ДІП СЕД», 61057, м. Харків,
Нежитлові приміщення – кімн. № 15, 16 на 1-му поверсі 6-поверхової
_
м. Харків, вул. Сумська, 1
вул. Сумська, 1, тел. (057) 731-18-90
будівлі, інв. № 1, пам’ятка архітектури
02497980, ДП УДПІ «Укрміськбудпроект»,
Нежитлові приміщення – кімн. № 24, 26, ІІІ тамбур на 1-му поверсі 1202497980.1.АААДДК930 м. Харків, вул. Космічна, 21а
61145, м. Харків, вул. Космічна, 21а, тел.:
поверхової будівлі виробничого корпусу, літ. А-12
(057) 701-14-26, 701-07-29, 701-07-30,
701-14-26

4 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
5 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
6 Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України

_

вартість майна за
максимально
загальна
незалежною оцінкою можливий строк
мета використання
площа, м2
без ПДВ, грн
оренди
629,0
463 900,00
1 рік
Розміщення цеху по переробці деревини

16,1

150 100,00

2 роки
11 місяців

102,5

657 800,00

1 рік

2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
1 рік

50,0

409 700,00

29,0

239 300,00

50,0

360 800,00

Продаж продовольчих товарів, крім товарів підакцизної
групи (13,1 м2), продаж канцтоварів, що призначаються
для навчального закладу (1,5 м2) та розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів (1,5 м2)
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

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

ЧЕРКАСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти і на- 01365691, Відокремлений структурний підрозділ Тальнівського будівельно-економічного коледжу Уманського Частина приміщення колишньої бі- 00493787.6.ЧМГТГИ069 вул. Замкова, 93 м. Тальне,
113,4
222 600,00
1 рік
Розміщення громадської
уки України
національного університету садівництва, вул. Замкова, 96, м. Тальне, Черкаська обл., тел. (04731) 3-00-68
бліотеки учбового корпусу № 2
Черкаська обл.
організації

№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після публікації оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, 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».

11 січня 2017 року

№ 2 (1022)

5
м. КИЇВ
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

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

1 Міністерство освіти і науки України 02070944, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044)
239-32-94
2 Міністерство освіти і науки України 02070944, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044)
239-32-94
3 Міністерство освіти і науки України 02070944, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044)
239-32-94
4 Міністерство освіти і науки України 02070944, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044)
239-32-94
5 Міністерство освіти і науки України 02070944, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044)
239-32-94
6 Міністерство освіти і науки України 02070944, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044)
239-32-94
7 Міністерство освіти і науки України 02070944, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044)
239-32-94
8 Міністерство освіти і науки України 02070884, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 03057,
м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, тел. 456-50-55
9 Державне управління справами
23696843, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, тел. 481-21-51
10
11
12
13

найменування

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі
гуртожитку № 13
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі
гуртожитку № 11
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі
гуртожитку № 10
Нерухоме майно –частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі
гуртожитку № 8
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі
гуртожитку № 9
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі
гуртожитку № 7
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі
гуртожитку № 5
Нерухоме майно –нежитлове приміщення спорткомплексу на першому
поверсі будівлі
Нерухоме майно –частина нежитлового приміщення гуртожитку готельного
типу № 2
Міністерство інфраструктури
30218246, Державне підприємство «Укрсервіс Мінтрансу», 01135, Нерухоме майно –нежитлове приУкраїни
м. Київ, просп. Перемоги, 14, тел. 351-42-01
міщення на 24-му поверсі адміністративної будівлі
Міністерство освіти і науки України 02544537, Державний навчальний заклад «Центр професійної
Нерухоме майно на першому поверсі
освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м. Києва», навчального корпусу
03067, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 13, тел. (044) 456-90-83
Міністерство освіти і науки України 02070921, Національний технічний університет України «Київський Нерухоме майно на першому поверсі
політехнічний університет ім. І. Сікорського», 03056, м. Київ,
навчального корпусу № 19
просп. Перемоги, 37, тел. 236-79-89
Міністерство регіонального роз01388443, Державне підприємство «Проектний інститут Укрметро- Нерухоме майно на третьому повитку, будівництва та житловотунельпроект», 01054, м. Київ, вул. Воровського, буд. 21, кімната, версі будівлі
комунального господарства України 1, тел.: 484-02-63, 484-07-66

реєстровий номер майна
02070944.30.СЦЖГХР657
02070944.30.СЦЖГХР572
02070944.30.СЦЖГХР571
02070944.30.СЦЖГХР569
02070944.30.СЦЖГХР570
02070944.30.СЦЖГХР568
02070944.30.СЦЖГХР566
02070884.1.ТДФСМД120

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
м. Київ, вул. Ломоно3,0
44 770,00
2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термінала на площі 1,0 м2 та розміщенсова, 39
станом на 31.08.16
ня торгового апарата для фільтрації та продажу питної води на
площі 2,0 м2
м. Київ, вул. Ломоно3,0
44 770,00
2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термінала на площі 1,0 м2 та розміщенсова, 45
станом на 31.08.16
ня торгового апарата для фільтрації та продажу питної води на
площі 2,0 м2
м. Київ, вул. Ломоно3,0
41 859,00
2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термінала на площі 1,0 м2 та розміщенсова, 49
станом на 31.08.16
ня торгового апарата для фільтрації та продажу питної води на
площі 2,0 м2
м. Київ, вул. Ломоно3,0
41 859,00
2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термінала на площі 1,0 м2 та розміщенсова, 55
станом на 31.08.16
ня торгового апарата для фільтрації та продажу питної води на
площі 2,0 м2
м. Київ, вул. Ломоно3,0
41 859,00
2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термінала на площі 1,0 м2 та розміщенсова, 57
станом на 31.08.16
ня торгового апарата для фільтрації та продажу питної води на
площі 2,0 м2
м. Київ, вул. Ломоно3,0
41 859,00
2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термінала на площі 1,0 м2 та розміщенсова, 61
станом на 31.08.16
ня торгового апарата для фільтрації та продажу питної води на
площі 2,0 м2
м. Київ, вул. Ломоно3,0
41 859,00
2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термінала на площі 1,0 м2 та розміщенсова, 51
станом на 31.08.16
ня торгового апарата для фільтрації та продажу питної води на
площі 2,0 м2
м. Київ, вул. Ежена
15,5
178 400,00
2 роки 11 місяців Проведення теоретичних занять з підводного плавання (інше виПотьє, 18
станом на 31.10.16
користання)
місцезнаходження

23696843.2.ГКОТРА008 м. Київ, вул. Мельникова, 36/1

194,8

2 425 400,00
станом на 31.10.16

2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи

30218246.1.БЯШХФЛ004 м. Київ, просп. Перемоги, 14

52,7

1 349 101,00
станом на 31.10.16

2 роки 11 місяців Розміщення офісних приміщень

02544537.43.ЧСУМНЯ037 м. Київ, вул. Януша
Корчака, 8

18,2

218 596,00
станом на 31.10.16

1 рік

Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи, у навчальному закладі

02070921.1.БДЧАХЯ043 м. Київ, вул. Політехнічна, 39

73,3

1 180 407,00
станом на 31.10.16

1 рік

Розміщення приватного навчального закладу

01388443.1.ДБЕЦРЕ772 м. Київ, вул. БульварноКудрявська, 21

12,4

211 000,00
станом на 30.11.16

2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності

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 «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 ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
Інформація регіональних відділень ФДМУ

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 25,1 м2 на 1-му поверсі будівлі за адресою: Львівська обл., м. Сокаль, вул. Шептицького,105.
Об’єкт оренди перебуває на балансі ЛД УДППЗ «Укрпошта».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Використання орендованого майна: 25,1 м2 – інше використання нерухомого майна.
Умова 2. Початковий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – вересень 2016 року становить 1 736,17 грн без ПДВ, виходячи із
вартості майна 138 893,36 грн без ПДВ, визначеної у звіті про незалежну
оцінку майна станом на 30.09.2016.
Умова 3. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за базовий місяць оренди – вересень 2016 року.
Умова 4. Об’єкт оренди не підлягає приватизації.
Умова 5. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
Умова 6. Строк оренди – 1 (один) рік.
Умова 7. Укладення договору страхування орендованого майна протягом місяця після укладення договору оренди.
Умова 8. Протягом 15 днів укласти з балансоутримувачем орендованого
майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, плати податку на землю та надання комунальних
послуг орендарю.
Умова 9. Оплата платником коштів за виготовлення звіту про оцінку майна
згідно з умовами договору на проведення оцінки майна № 301/16 від 18.10.2016.
У випадку якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна не став
переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення договору)
витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення договору оренди (за умови надання підтвердних документів).
Конкурс буде проведено в РВ ФДМУ по Львівській області (79000,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, каб. 4) на 14-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00.
Кінцевий термін прийняття заяв та інших документів, що визначені п. 7
Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (далі –
Порядок), – за 3 (три) робочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають на розгляд комісії:
заяву про участь у конкурсі (в якій учасники повідомляють про засоби
зв’язку з ними), пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу;
відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 7 Порядку, а саме:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії
установчих документів; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію звіту
про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від учасника конкурсу про
те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність;
завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним
чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Конкурсні пропозиції та інші документи, пропозиції щодо виконання умов
конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься
учасником конкурсу в день проведення конкурсу) подаються в окремому конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки учасника конкурсу.
Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, у
РВ ФДМУ по Львівській області (каб. 25), у робочі дні: понеділок – четвер з 9.00
до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі з оренди державного майна РВ ФДМУ по Львівській області (каб. 25) або за тел. (032)
261-62-04.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – частина кімн. № 15 (умивальник) на 1-му поверсі 5-поверхового громадського будинку гуртожитку № 4, інв. № 73076, реєстраційний
№ 02071197.1.ЯГЛКУС021, літ. В-5, загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 36, що перебуває на балансі Харківського
національного університету радіоелектроніки.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку
на 23.08.16, становить 11 200,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – листопад 2016 року, яка без урахування ПДВ становить
140,00 грн при орендній ставці 15 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі
звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 року орендна плата
не підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту
9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про державний бюджет
України на 2016 рік» № 928-VIII від 25.12.15.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення побутових пральних
машин закритого циклу прання (інше використання нерухомого майна).
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3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням
згідно з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому
учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий
місяць оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку замовникові оцінки протягом 7 календарних днів з
моменту оголошення його переможцем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії.
7. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди протягом 20 календарних днів з моменту оголошення його переможцем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії з підписанням протоколу
переможцем конкурсу.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії
такі документи:
заяву на участь у конкурсі (у т. ч. обов’язково зазначити поштову адресу з індексом та контактний номер телефону претендента); конкурсні пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати; відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній
рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу
про банкрутство; копію ліцензії на провадження певного виду господарської
діяльності, що підлягає ліцензуванню (за наявності такого);
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку (за останній звітній період); копію ліцензії на провадження
певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (за наявності такого) відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906 та
враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить
до державної власності» від 15.02.13 № 201.
Документи від претендентів, на участь у конкурсі (крім пропозиції щодо розміру орендної плати), які розглядаються на засіданні конкурсної комісії з метою
формування списку учасників, подаються за 7 робочих днів (до 13.00 останнього
дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, у конвертах з написом «На конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності), із зазначенням
назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача)
та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 22-й календарний день з дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації».
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені
особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв.
до початку проведення конкурсу.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на
право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від
31.08.11 № 906.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем його розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у
РВ ФДМУ по Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Харкова про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ
м. Харкова, адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення (частина покрівлі (15,0 м2) та частина технічного поверху (10,0 м2)
будівлі № 40 загальною площею 25,0 м2 військового містечка № 9
за адресою: м. Харків, вул. Культури, 5.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного законодавства, за базовий місяць розрахунку – грудень
2016 р. становить 3 976,66 грн (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна під
розміщення телекомунікаційного обладнання; компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту орендованого
майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних
коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням
завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць
оренди, який вноситься в рахунок плати за останні три місяці оренди.
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: відкритий технічний
майданчик загальною площею 1 338,0 м2 військового містечка № 93
за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 2.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог
чинного законодавства, за базовий місяць розрахунку – грудень 2016 р.
становить 9 838,75 грн (без ПДВ).

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна під
розміщення складування щебеневої продукції; компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту орендованого
майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних
коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням
завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць
оренди, який вноситься в рахунок плати за останні три місяця оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні
20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Телефони для довідок: (057) 700-44-63, 700-44-66.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Житомира Збройних Сил України про проведення конкурсу
на право укладення договорів оренди нерухомого військового майна
Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: КЕВ
м. Житомира Збройних Сил України за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра
Донцова, 20.
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення
клубу, інв. № 4, площею 25,7 м2 військового містечка № 13, що перебувають на балансі КЕВ м. Житомира, за адресою: м. Житомир, вул. ФещенкаЧопівського, 22.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, відповідно до звіту
про незалежну оцінку на 31.10.2016 становить 77 839,00 грн.
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до
Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного
майна, затвердженої постановою КМУ № 786 від 04.10.1995, за базовий
місяць розрахунку – жовтень 2016 р. становить 194,60 грн (при застосуванні річної орендної ставки на рівні 15 % (під виробництво).
Балансоутримувач об’єкта оренди: КЕВ м. Житомира.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство оборони
України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за
базовий місяць оренди – жовтень 2016 р., що становить 194,60 грн (без
ПДВ), але не нижче ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів України
від 04.10.1995 р. № 786, зі змінами та доповненнями.
2. Своєчасне здійснення за власний рахунок поточного та інших видів
ремонту орендованого майна.
3. Термін дії договору оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонгацією відповідно до чинного законодавства.
4. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому екологічними нормами та правилами пожежної безпеки.
5. Забезпечити орендодавцю доступ на об’єкт оренди з метою перевірки
його стану відповідно до напряму використання за цільовим призначенням.
6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні, вибухові, наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини в
орендованому приміщенні.
7. Протягом 15 робочих днів після підписання договору встановити прилади обліку тепло-, енерго-, водопостачання, укласти прямі договори з постачальними організаціями.
8. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечується у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший місяць
оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди протягом
10 днів з моменту укладення договору.
9. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без права на
приватизацію орендованого майна.
10. Безумовне дотримання вимог перепускного режиму військової частини.
11. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів
конкурсу замовнику оцінки.
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового
приміщення, інв. № 27 (ГБО), площею 4,0 м2 військового містечка № 1,
що перебуває на балансі КЕВ м. Житомира, за адресою: Житомирська обл.,
м. Бердичів, вул. Будьонного, 17.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, відповідно до звіту
про незалежну оцінку на 30.09.2016 становить 12 418,00 грн.
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до
Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного
майна, затвердженої постановою КМУ № 786 від 04.10.1995, за базовий місяць розрахунку – вересень 2016 р. становить 413,93 грн (при застосуванні річної орендної ставки на рівні 40 % (під розміщення банкомата).
Балансоутримувач об’єкта оренди: КЕВ м. Житомира.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство оборони
України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за
базовий місяць оренди – вересень 2016 р., що становить 413,93 грн (без
ПДВ), але не нижче ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів України
від 04.10.1995 № 786, зі змінами та доповненнями.
2. Своєчасне здійснення за власний рахунок поточного та інших видів
ремонту орендованого майна.
3. Термін дії договору оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонгацією відповідно до чинного законодавства.
4. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому екологічними нормами та правилами пожежної безпеки.
5. Забезпечити орендодавцю доступ на об’єкт оренди з метою перевірки
його стану відповідно до напряму використання за цільовим призначенням.
6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні, вибухові, наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини в
орендованому приміщенні.
7. Протягом 15 робочих днів після підписання договору встановити прилади обліку тепло-, енерго-, водопостачання, укласти прямі договори з постачальними організаціями.
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8. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечується у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший місяць
оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди протягом
10 днів з моменту укладення договору.
9. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без права на
приватизацію орендованого майна.
10. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів
конкурсу замовнику оцінки.
Для участі в конкурсі потрібно подати документи, передбачені Переліком
документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди

майна, що належить до державної власності, затвердженим наказом ФДМУ
від 15 лютого 2013 р. № 201 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України
01.03.2013 № 346/22878), а саме:
заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії
установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність)
учасника конкурсу, довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не
порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір
місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).

Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті
(із печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Конкурс буде проведено за наявності заяв про оренду від двох або
більше учасників конкурсу, що надійшли протягом місяця з дня опублікування інформації про об’єкт, що пропонується до передачі в оренду,
на 31-й календарний день (якщо він є робочим) після опублікування
цієї інформації об 11.00 в КЕВ м. Житомира за адресою: м. Житомир,
вул. Дмитра Донцова, 20.
Заяви приймаються за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20
(кімн. 15). Додаткову інформацію можна отримати у економіста з орендних
відносин КЕВ м. Житомира (кімн. 15) або за тел. (0412) 22-77-76.

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

апарат фдму
ІНФОРМАЦІЯ

про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно туристичної бази
«Чорномор», а саме: спальний корпус літ. «А» площею 408, 4 м2, спальний
корпус літ. «Б» площею 69,5 м2, спальний корпус літ. «В» площею 69,5 м2,
спальний корпус літ. «Ж» площею 126,0 м2, спальний корпус літ. «Й» площею 126,0 м2, спальний корпус літ. «К» площею 113,0 м2, спальний корпус літ. «Л» площею 113,0 м2, спальний корпус літ. «М» площею 113,0 м2,
спальний корпус літ. «Н» площею 113,0 м2, спальний корпус літ. «О» площею 113,0 м2, спальний корпус літ. «П» площею 113,0 м2, спальний корпус літ. «Р» площею 111,5 м2, спальний корпус літ. «С» площею 111,5 м2,
спальний корпус літ. «Т» площею 111,5 м2, спальний корпус літ. «У» площею
111,5 м2, спальний корпус літ. «Ф» площею 111,5 м2, спальний корпус літ.
«Щ» площею 260,9 м2, спальний корпус літ. «Ю» площею 260,9 м2, спальний корпус літ. «Я» площею 160,6 м2, спальний корпус літ. «А1» площею
160,6 м2, спальний корпус літ. «А2» площею 160,6 м2, спальний корпус літ.
«A3» площею 160,6 м2, спальний корпус літ. «Ц» площею 47,3 м2, cпальний
корпус літ. «3» площею 126,0 м2, спальний корпус літ. «И» площею 126,0 м2,
спальний корпус літ. «Г» площею 65,9 м2, спальний корпус літ. «Д» площею
65,9 м2, спальний корпус літ. «Е» площею 65,9 м2, спальний корпус літ. «Х»
площею 47,3 м2, адміністративний корпус літ. «В1» площею 149,6 м2, адміністративний корпус літ. «В2» площею 121,4 м2, їдальня літ. Г1-Г5" площею 1 293,0 м2, їдальня літ. «Д1» площею 243,5 м2, кафе-закусочна літ.
«Ж1-Ж7» площею 515,0 м2, бібліотека літ. «Е1» площею 122,5 м2, літній
кінотеатр літ. «І1, І2» площею 631,0 м2, гральна дитяча літ. «Л1» площею
121,4 м2, склад літ. «МІ» площею 67,2 м2, склад літ. «М2» площею 25,0 м2,
склад літ. «М3» площею 64,0 м2, склад літ. «М4» площею 26,9 м2, склад літ.
«М5» площею 28,7 м2, склад літ. «М6» площею 9,9 м2, склад літ. «М7» площею 139,1 м2, склад літ. «М8» площею 123,8 м2, склад літ. «М9» площею
241,5 м2, склад літ. «М10» площею 67,2 м2, електрощитова літ. «Н1» площею 2,3 м2, санітарний блок літ. «Н2» площею 122,4 м2, каналізаційна відкачка літ. «НЗ» площею 18,0 м2, КНС літ. «Н4», Ю площею 27,0 м2, службової будівлі літ. «Н5» площею 122,2 м2, дизельна літ. «Н6» площею 113,9 м2,
майстерня літ. «Н7» площею 64,9 м2, пральня літ. «Н8» площею 120,0 м2,
туалет літ. «Н9» площею 7,1 м2, насосна літ. «Н10» площею 6,9 м2, гараж
літ. «Н11» площею 124,5 м2, КПП літ. «Н12» площею 18,9 м2, туристичний
корпус літ. «П1» площею 122,4 м2, службова будівля літ. «P1, P2» площею

ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – ливневий колектор разом із земельною ділянкою. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Розівка, вул. Трудова, 2б.
Найменування балансоутримувача: ПАТ «Ужгородський Турбогаз». Мета проведення незалежної оцінки: приватизація об’єкта державної власності групи Д
разом із земельною ділянкою шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника
конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) незавершеного будівництва – 2 одиниці (ОНБ
складається з будівлі каналізаційно-насосної станції та водойми колектора).
Балансова залишкова вартість основних засобів незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів – 7 057,8 тис.
грн. Розмір земельної ділянки: 3,6400 га. Місце розташування земельної ділянки: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Розівка, вул. Трудова, 2б. Цільове
призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017 (орієнтовна).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області
(88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, 313).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок, та майнових прав на них» та наявності свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 5 років (оцінки об’єктів у
матеріальній формі).
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, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт (у календарних днях); 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, 4). Документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки мають відповідати критеріям,
визначеним листом ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській 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 (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів
після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон для довідок (0312) 61-38-83.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення поз. № 4
площею 11,9 м2 першого поверху двоповерхового будинку літ. А.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Копашнево,
193а. Найменування балансоутримувача: Закарпатська дирекція Українського
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» (тел. (097) 309-85-86).
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: ФОП Легач С. С.
Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 30.11.2016: 23 316,37
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстро-
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71,2 м2, службова будівля літ. «РЗ» площею 125,0 м2, охоронний пункт літ.
«Р4» площею 42,3 м2, автостоянка літ. «Р5» площею 4712,5 м2, санітарний
блок літ. «Т1» площею 120,0 м2, санітарний блок літ. «Т2» площею 114,2 м2,
санітарний блок літ. «Ч» площею 122,0 м2, господарська будівля літ. «ТЗ»
площею 59,4 м2, більярдна літ. «У1» площею 125,0 м2, закусочна літ. «Ф1»
площею 99,6 м2, бар з майданчиком літ. «X1, Х2» площею 374,7 м2, медичний пункт «ХЗ» площею 87,2 м2, танцювальний майданчик № 1, танцювальний майданчик № 2, огорожа № 3-5, мостіння № 6. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: державне підприємство «Управління справами
Фонду державного майна України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Набережна, 5, смт Лазурне, Скадовський р-н, Херсонська обл. Мета проведення оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна
адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: –. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): –. Кількість земельних ділянок: –. Розмір земельних ділянок,
усього: –. Місце розташування земельних ділянок: –. Цільове призначення
земельних ділянок: –. Правовий режим земельних ділянок: –. Нормативна
грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
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).
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133,
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Платник послуг з оцінки – Громадська організація «Союз ветеранів
«Лелека».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України,
якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша
200 (двісті) тисяч гривень.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі» та за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових
комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів,
у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізацією в
межах цього напряму 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти
інтелектуальної власності)».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 5 років для оцінки об’єктів
у матеріальній формі та не менше 10 років для оцінки цілісних майнових
комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів
(крім прав на об’єкти інтелектуальної власності).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема
у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: окремі будівлі, зокрема, нерухомість готельного, рекреаційного та санаторно-курортного
призначення.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки – 50 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова,
18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду
державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 18.00
19 січня 2017 р.
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.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133,
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 25 січня 2017 року
о 14.00.

ваного в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі –
Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної 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, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну
виконання робіт (у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції, в
яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних
днів. Відповідно до листа ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450 максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, визначена за результатами аналізу цін, що
склалися у ІІ – ІІІ кварталі 2016 року в Україні, становить: об’єкт нерухомого
майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом
оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та
нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 080,00
грн; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додаток 2). Документи щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки мають відповідати критеріям, визначеним листом ФДМУ від
08.04.2016 № 10-36-6493.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по
Закарпатській 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 (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів
після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон для довідок (0312) 61-38-83.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання
послуг з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою
формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати 1 725,40 грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної
комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); документи, в яких зазначено правовий статус претендента, склад
оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання таких послуг; інформація про
претендента за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента містить: відомості про
діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу
інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових
відносинах з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з
оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути
завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть
бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,
якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямами з оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною комісія на засіданні
приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент
має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб.
№ 315, телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для
довідок 55-31-39.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Частина приміщення площею 11,0 м2 (частина приміщення
коридору згідно з технічним паспортом № 14) на 1-му поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Івано-Франківського
міського відділу УМВС України в Івано-Франківській області, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Гнатюка, 29. Запланована дата оцінки: 31.12.2016.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ДП «Документ».
 2. Приміщення площею 7,7 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі УДППЗ «Укрпошта» в особі ІваноФранківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Незалежності, 6. Запланована дата оцінки: 31.12.2016. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – ФОП Зінич Андрій Васильович.
 3. Гідротехнічні споруди 3-х ставів загальною площею 4,3215 га
за адресою: Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Похівка, які
не ввійшли до статутного фонду СГВК «Богородчанський» під час приватизації. Запланована дата оцінки: 31.12.2016. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області.
Платник оцінки – ТОВ «Богородчанський рибгосп».
 4. Частина приміщення загальною площею 38,5 м2 (№ 218 –
8,7 м2, № 219 – 8,4 м2, № 221 – 10,6 м2, № 223 – 10,8 м2 згідно з технічним паспортом) у будівлі, що обліковується на балансі Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Степана Бандери, 1. Запланована дата оцінки: 31.12.2016.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – Повне товариство Виробничокомерційна фірма «Білич і свобода».
 5. Частина приміщення холу загальною площею 9,0 м2 на 1-му поверсі головного корпусу, що обліковується на балансі Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Карпатська, 15. Запланована дата оцінки: 31.12.2016. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по ІваноФранківській області. Платник оцінки – ФОП Грещук Наталія Миронівна.

КІРОВОГРАДСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення пральні господарського
корпусу лікарняного містечка Смолінської шахти загальною площею 519,5 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н,
смт Смоліне, вул. Транспортна, 9, що перебувають на балансі державного
підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Найменування балансоутримувача: Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний
комбінат». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
Маловисківський р-н, смт Смоліне, вул. Транспортна, 9. Мета проведення
незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна
адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.08.2016, тис. грн – 2,303. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017. Площа земельної ділянки: 519,5 м2. Місце розташування земельної ділянки: Маловисківський
р-н, смт Смоліне, вул. Транспортна, 9. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт
з оцінки: фермерське господарство «Три поля» (тел. (099) 096-16-15).
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення будівлі автомобільних боксів ГРП-3 Смолінської шахти загальною площею 138,9 м2 за адресою:
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне, що перебувають на
балансі державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Найменування балансоутримувача: Державне підприємство «Східний
гірничо-збагачувальний комбінат». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
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Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне. Мета проведення
незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна
адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.08.2016, тис. грн – 2,554. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017. Площа земельної ділянки: 138,9 м2. Місце розташування земельної ділянки: Маловисківський
р-н, смт Смоліне. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській
області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: фермерське господарство «Три поля» (тел. (099) 096-16-15).
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою:
Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Великого Кобзаря, 20, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у
Гайворонському районі Кіровоградської області. Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України у
Гайворонському районі Кіровоградської області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Великого Кобзаря, 20. Мета
проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522)
33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.12.2016, тис.
грн – 0,157. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017.
Площа земельної ділянки: 1,5 м2. Місце розташування земельної ділянки:
м. Гайворон, вул. Великого Кобзаря, 20. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: Рябокучма Антон Олександрович (тел. (067) 711-38-85).
 4. Назва об’єкта оцінки: приміщення матеріального складу № 2
площею 967,9 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, проїзд Аджамський, 3, що перебувають на балансі Кіровоградської гідрогеологомеліоративної партії. Найменування балансоутримувача: Кіровоградська
гідрогеолого-меліоративна партія. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Кіровоградська обл., м. Кіровоград, проїзд Аджамський, 3. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00.
Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2016, тис. грн –
90,023. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017.
Площа земельної ділянки: 5 115,5 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, проїзд Аджамський, 3. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: ПП «Млинок 2015» (тел. (0522) 36-11-37).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності –
суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
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, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450 «Щодо
показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІ – ІІІ кварталах 2016 р.» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт,
повідомляємо, що очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта
нерухомого майна (нежитлові приміщення), становить 2,08 тис.грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або
безпосередньо у кімнату 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до 23.01.2017 включно у робочий час до
17.15. 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.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться у РВ ФДМУ по Кіровоградській області 27 січня 2017 р. о 8.30 за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2,
кімн. 708.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
 1. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля, сховище для техніки, площею 772,4 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області (ЄДРПОУ 04056411).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 82000, Львівська обл., Старосамбірський
р-н, м. Старий Самбір, вул. Дністрова, 70. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу
на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016. Платник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
 2. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля, сховище для техніки, площею 806,6 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області (ЄДРПОУ 04056411).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 82000, Львівська обл., Старосамбірський
р-н, м. Старий Самбір, вул. Дністрова, 69. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу
на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016. Платник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
 3. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля, КТП площею 149,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області (ЄДРПОУ 04056411). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 82000, Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Старий Самбір,
вул. Дністрова, 78. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.12.2016. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення
до нього (лист ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІІ – ІІІ кварталі
2016 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 700,00 грн для окремо розташованих будівель.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
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«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».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з документами для службового користування за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж
за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефон для довідок
(032) 261-62-14.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 33
площею 11,2 м2 на другому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. С. Дашо, 1. Балансоутримувач:
Головне управління статистики у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. С. Дашо, 1. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.12.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ДП «Центр державного земельного кадастру».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
15,5 м2 (службове приміщення №3 цокольного поверху автовокзалу міжнародного автомобільного пункту «Краковець»). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., Яворівський р-н., смт Краковець, вул. Вербицького, 54.
Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України і перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Львівської митниці ДФС. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська
обл., Яворівський р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ТзОВ «Айлок».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі літ. «Б-3» – новий
аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська,
168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила
Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Шп’єлик Є. Б.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 826,9 м2 на першому, другому та третьому поверхах у чотириповерховій будівлі (літ. «А-4») навчального корпусу (прибудови). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кушевича, 5.
Балансоутримувач: Київський національний університет культури і мистецтв.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Кушевича, 5. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет».
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (№ 37, 53,
35, 34, 33 та частини приміщень № 32, 36) загальною площею 214,13 м2
у приміщенні їдальні на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пимоненка, 17. Балансоутримувач: ВСП Технічний
коледж НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пимоненка, 17.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «УКР Дружба Народів».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення
до нього (лист ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІІ – ІІІ кварталі
2016 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 080,00 грн для нежитлових приміщень та їх частин, дахів та нерухомого майна для встановлення передавальних пристроїв.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі –
Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення або до відділу організаційнодокументального забезпечення та адміністративно-господарської роботи
за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж
за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок:
(032) 255-41-71, 261-62-04.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення
апаратно-студійного комплексу телебачення загальною площею
1 391,9 м2, а саме: № 73, 75, 76, 78 – 80, 121 – 125, 132, 133, 138 на 1-му,
2-му, 3-му, 4-му, 5-му поверхах будівлі літ. «Б-5» загальною площею
1 347,1 м2 та вбудованих нежитлових приміщень № 121, 122 на 2-му
поверсі будівлі літ. «А-4» загальною площею 44,8 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Високий Замок, 4. Балансоутримувач: Філія
Національної телекомпанії України «Львівська регіональна дирекція». Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру

орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Високий Замок, 4. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ТзОВ «Телерадіокомпанія «Міст ТБ».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 17, 18, 19, 21,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 загальною площею 221,3 м2 на першому поверсі будівлі студентської їдальні. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Кубійовича, 35а. Балансоутримувач: Львівська національна академія мистецтв. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Кубійовича, 35а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «АРТ ПЛАТФОРМА».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46 загальною площею 189,8 м2 на другому поверсі
будівлі студентської їдальні. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Кубійовича, 35а. Балансоутримувач: Львівська національна академія мистецтв. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Кубійовича, 35а. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «АРТ ПЛАТФОРМА».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу
№ 1. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Під Голоском, 19.
Балансоутримувач: Українська академія друкарства. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Під Голоском, 19. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.12.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Сманцеров
Микола Олександрович.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень, підвалу та комірки загальною площею 21,9 м2 у будівлі географічного факультету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Дорошенка, 41.
Балансоутримувач: Львівський національний університет імені І. Франка.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Дорошенка, 41. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Хлус Андрій Миколайович.
 6. Назва об’єкта оцінки: будівля солодовні площею 765,2 м2 та будівля цеху повітряних зерен рису площею 1 077,9 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., Городоцький р-н, смт Великий Любінь,
вул. Львівська, 17б. Балансоутримувач: Державне підприємство спиртової
та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл.,
Городоцький р-н, смт Великий Любінь, вул. Львівська, 17б. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ТзОВ «Родовід-Прогрес».
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові напівпідвальні приміщення
№ 2, 3 загальною площею 193,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Тернопільська, 38. Балансоутримувач: Державне підприємство «Видавничо-поліграфічне підприємство Міністерства оборони України
«Армія України». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Тернопільська, 38. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Шульган Назар Ігорович.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450) рекомендована
максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІІ – ІІІ кварталах 2016 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможця, – 2 080,00 грн для нежитлових приміщень та їх частин; 2 700,00
грн для окремо розташованої будівлі.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення або до відділу організаційнодокументального забезпечення та адміністративно-господарської роботи
за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж
за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок:
(032) 255-41-71, 261-62-04.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення (прохідна, літ А-1) площею
2
49,7 м . Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Львівська філія
Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне,
вул. Павлюченка, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса
замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з
оцінки: ФОП Клімаш Руслана Богданівна. 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 приміщення. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.
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 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення цокольного поверху гуртожитку № 2 площею 90,69 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Національний університет водного господарства та природокористування.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Чорновола, 55а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника
конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Цимбалюк Вадим
Віталійович. 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
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки,
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.01.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового адміністративного приміщення площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС в Рівненській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. С. Бандери, 14а. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон
замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна).
Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП
Наумчук Ольга Степанівна. 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 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки,
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.01.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового адміністративного
приміщення площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Головне управління Національної поліції в Рівненській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Пушкіна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс
замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Наумчук
Ольга Степанівна. 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 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки,
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.01.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: приміщення навчального корпусу № 3
площею 1 070,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Національний університет «Острозька академія». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Рівненська обл., м. Острог, просп. Незалежності, 56. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс
замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: Комунальний заклад «Острозький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною
підготовкою». 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 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.01.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: будівля столярного цеху (РБУ) «С-2» площею 1 211,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП НВО
«Потенціал-Еко». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Київська,
106. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного
майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТОВ «БЕПАС ЕНЕРГО». 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 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки,
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.01.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно
до Положення застосовується регіональним відділенням , якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч грн.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльності в Україні», якими передбачено провадження практичної оціночної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по
Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які містяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву
об’єкта, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву, та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її
складання, оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від
дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться 3 лютого 2017 року о 9.00 у РВ ФДМУ по
Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 30.01.2017 (включно)
до 17.00 за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 12,4 м2 (балансоутримувач – Сумський національний аграрний університет). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Герасима
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Кондратьєва, 160. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії
договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.12.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Пашкова Ю. В.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 54,9 м2 (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 171а. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2016. Замовник робіт з оцінки
об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта –
ФОП Ковбасюк М. Г.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 35,0 м2 (балансоутримувач – Фінансове управління Буринської районної державної адміністрації). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська
обл., м. Буринь, пл. Першотравнева, 28. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській
області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Відділ освіти Буринської районної
державної адміністрації.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 961,3 м 2 (балансоутримувач – Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Чкалова,
1а. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2016. Замовник
робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «Альфа-Л».
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 20,7 м2 (балансоутримувач – Головне управління статистики у
Сумській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Шостка,
вул. Горького, 14а. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2016. Замовник
робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки
об’єкта – Виконавчий комітет Шосткинської міської ради.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровідним листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт
(у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення
конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки майна – 2 080,00 грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська,
30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 25 січня 2017 року о 10.00 за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 19 січня 2017 року
(включно).

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
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового службового приміщення адмінбудинку загальною площею 35,73 м2, зокрема: п’ятий
поверх адмінбудинку – 31,8 м2, площі спільного користування –
3,93 м2, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з
метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352)
25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса
замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ФІДОЛ». Балансова
залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.11.2016: - 2 357,18 грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення другого поверху будівлі інженерно-лабораторного корпусу (корпус
№ 5) площею 3,6 м2, літера «А», позиція 2-23 (хол), що перебуває
на балансі Тернопільського національного економічного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Микулинецька, 46а, м. Тернопіль.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38,
відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352)
52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Гудима Петро Романович. Балансова залишкова вартість
об’єкта оцінки станом на 30.11.2016: - 768,72 грн. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльності в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності
з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості),
у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву), а саме:
1) заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 Положення (за наявності); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їх особистими підписами та печаткою претендента; 2)
документи щодо практичного досвіду претендента та оцінювачів з виконання
робіт з оцінки та інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 2 до Положення); копії висновків про вартість майна або витягів із звітів, підписаних оцінювачами, що будуть залучені до виконання робіт
з оцінки, завірених печаткою претендента. Подібними об’єктами до об’єктів
оцінки 1, 2 є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель
офісної, торговельно-офісної та торговельної нерухомості; 3) конкурсну пропозицію претендента, яка подається в запечатаному окремому конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен
обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством. До розгляду
прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг з оцінки
майна яких не перевищує 2 008,00 грн.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008,
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 504. Телефони для довідок: (0352)
52-66-84, 25-04-87. Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по
Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11
(2-й поверх, зал засідань).

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: приміщення площею 30,1 м2 на другому
поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне управління
статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька
обл., м. Деражня, вул. Миру, 36. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки – 0,069 га. Місце розташування земельної ділянки: Хмельницька обл.,
м. Деражня, вул. Миру, 36. Цільове призначення земельної ділянки – обслуговування адмінбудинку. Правовий режим земельної ділянки – постійне
користування. Дата оцінки – 31.12.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – Приватне підприємство «Абрис». Подібними
об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість
комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 2: частина холу площею 9,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального центру. Балансоутримувач –
Управління МВС України в Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта:
м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 9. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.12.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з
оцінки – ФОП Козловська Ольга Сергіївна. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: приміщення та частини приміщень (нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
За рекомендацією ФДМУ очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця конкурсу з оцінки об’єктів нерухомого майна (приміщення та їх частини), – 2,08 тис. грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено 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 оцінку 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. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефони для довідок: (0382)
72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектора управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи
зі ЗМІ РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. №1) до 20 січня 2017 року
(включно) до 15.30.
Конкурс відбудеться 26 січня 2017 року о 10.00 в РВ ФДМУ
по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький,
вул. Соборна, 75.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень першого
поверху відділення поштового зв’язку з окремим входом вбудованоприбудованого до 14-поверхової житлової будівлі загальною площею 83,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ЧД УДППЗ
«Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 403,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Горбенко Валерій Дмитрович.
Дата оцінки: 31.12.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень їдальні на
першому поверсі двоповерхової будівлі площею 82,5 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський художньо-технічний коледж.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Сумгаїтська, 13, м. Черкаси. Платник
робіт з оцінки: ФОП Поліщук Тетяна Михайлівна. Дата оцінки: 31.12.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень у виробничій будівлі відділення поштового зв’язку загальною площею 67,7 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ЧД УДППЗ «Укрпошта».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. 40-річчя Перемоги, 14, м. Сміла,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Редчиць Сергій Михайлович.
Дата оцінки: 31.12.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове напівпідвальне приміщення їдальні технікуму 5-поверхового навчального корпусу № 4 площею 446,5 м2; частина приміщення навчального корпусу № 4 площею 16,4 м2; частина приміщення навчального корпусу № 3 площею
13,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський
політехнічний технікум. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна/
Дашковича, 226/62, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Шендрик Світлана
Вікторівна. Дата оцінки: 31.12.2016.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти
господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, яка складається з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою
(додаток 3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до
Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 2 до Положення) разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення);
пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше 8 календарних
днів), запечатану в окремому конверті.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір
конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по
Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000.
Email: cherkasy@spfu.gov.ua . На конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 24 січня 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 30 січня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по
Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси,
18000, тел. 37-29-71.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про об’єкти оцінки
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення першого поверху будівлі (літ. А) загальною площею 101,3 м2. Найменування балансоутримувача: Головне управління статистики у Чернівецькій області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 58018, м. Чернівці, вул. Головна, 249а.
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу:
(0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна
адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний
майновий комплекс якого оцінюються: немає. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами): 6 058,45 грн станом на 30.11.2016. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):
1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,1894 га. Місце розташування земельної ділянки: 58018, м. Чернівці, вул. Головна, 249а. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративного будинку. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 1 050 734,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016.
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 2. Назва об‘єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – лазня. Найменування балансоутримувача: перебував
на балансі ліквідованого КСП «Промінь». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Гордівці, вул. Мічуріна, 14. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
єдиний майновий комплекс якого оцінюються: немає. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): інформація відсутня. Кількість земельних ділянок (зазначається
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки,
усього: 0,0224 га. Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл.,
Хотинський р-н, с. Гордівці, вул. Мічуріна, 14. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового
обслуговування. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – двоквартирний житловий будинок. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: перебував на балансі ліквідованого ВАТ
«Цукровий завод «Хрещатик». Місцезнаходження об‘єкта оцінки: Чернівецька
обл., Заставнівський р-н, смт Кострижівка, пров. Буковинський, 2. Мета
проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372)
55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: немає.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис.
грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): інформація відсутня. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): одна. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0811
га, кадастровий №7321555400:01:004:0050. Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл., Заставнівський р-н, смт Кострижівка, пров.
Буковинський, 2. Цільове призначення земельної ділянки: 02.01 – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Категорія земель: землі житлової та громадської
забудови. Вид використання: для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Правовий
режим земельної ділянки: державна власність. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
Платником робіт для надання послуг з оцінки об’єкта № 1 виступатиме
потенційний орендар, який виявив бажання укласти договір оренди, – юридична особа – ТОВ «Інвайд».
Замовником та платником робіт для надання послуг з оцінки об’єктів № 2
та № 3 виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта № 1 не може
перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців: для об’єкта № 1 – 2 008,00 грн;
для об’єктів № 2 та № 3 – 6 400,00 грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються
претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності
з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості),
у т. ч. земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної
кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися
чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку
ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оціПідсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 12.10.2016
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 1 (4,4 м2), №
5 – № 8 (82,0 м2) загальною площею 86,4 м2 в одноповерховій будівлі (літ. Г), що
перебувають на балансі Вінницького обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, за адресою: 21050,
м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів (колишня Свердлова), 3 з метою укладення
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 1 715 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Петричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 112 – № 118
(124,6 м2); № 148 (1,9 м2) загальною площею 126,5 м2 у прим. № 2 на 1-му поверсі
виробничого корпусу, що перебувають на балансі Виробничої філії «Вінницька картографічна фабрика» ДП «Центр державного земельного кадастру», за адресою: 21100,
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 з метою укладення договору оренди. Строк надання
послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 710 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Могозіну Оксану Леонідівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 5 (6,0 м2), №
6 (14,5 м2) загальною площею 20,5 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової адміністративної
будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Вінницького міжрайонного управління
водного господарства, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Карбишева, 51 з метою
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 720 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 29
(3,0 м2) на 1-му поверсі будівлі районного відділу зв’язку, в т. ч. Пошта, Телеком
(літ. А), що перебуває на балансі Вінницької дирекції Українського державного
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», за адресою: Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича (колишня Леніна), 74 з метою
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 705 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 1 (12,9 м2),
№ 3 (15,2 м2), № 5 (1,9 м2), № 6 (8,7 м2), № 7 (10,1 м2), № 8 (11,5 м2) загальною
площею 60,3 м2 у прим. № 4 на 1-му поверсі п’ятиповерхового гуртожитку № 1 (літ.
А), що перебувають на балансі Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету, за адресою:
21100, м. Вінниця, вул. Чорновола, 3 з метою продовження дії договору оренди.
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з
оцінки – 1 720 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень: на 1-му поверсі
2-поверхової адмінбудівлі (літ. А) з прибудовами – част. № 1 (702,45 м2) у приміщені № 2; в одноповерховій будівлі складу (літ. Б) – № 1 (542,1 м2) у приміщені №
1, що перебувають на балансі Державного підприємства «Літинський автобусний
парк», за адресою: 22300, Вінницька обл., Літинський р-н, смт Літин, Сосонське
шосе, 4 з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки
– 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3 110 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення
незалежної оцінки державного майна, що відбувся 06.10.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
частина адміністративної будівлі «А-9» площею 43,1 м2 за адресою: 43025,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12 визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для продовження терміну договору оренди; вартість робіт з оцінки –1 000,00
грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
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нювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, а також інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є: приміщення, частини будівель, зокрема офісні, торговельно-офісні, торговельна нерухомість та нерухомість під заклади громадського харчування.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 2 та № 3 є: нерухоме майно
(земельні поліпшення) – об’єкти незавершеного будівництва.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або
безпосередньо до каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсів. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності,
який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації
цієї інформації о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372)
55-44-84.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 38,9 м2
другого поверху будівлі допоміжних послуг (Б2). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Академія Державної пенітенціарної служби.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103. Платник
робіт з оцінки – ТОВ «Дніпрове».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 20,8 м2
будівлі ресторану та адмінприміщення (А1-2). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Академія Державної пенітенціарної служби.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103. Платник
робіт з оцінки – Регіональна організація політичної партії «Опозиційний блок»
в Чернігівській області.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення адмінбудівлі загальною площею 27,22 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Чернігівський р-н, смт Гончарівське, вул. Танкистів, 15.
Платник робіт з оцінки –ТОВ «Гончарівськ Пасс Сервіс».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
20,44 м2 будівлі спального корпусу (А-5). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Академія Державної пенітенціарної служби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103.
Платник робіт з оцінки – ФОП Федосенко Д. П.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
19,91 м2 будівлі спального корпусу (А-5). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Академія Державної пенітенціарної служби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103.
Платник робіт з оцінки – ФОП Киян В. А.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
204,4 м2 корпусу № 5/2 (столярна майстерня). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1.
Платник робіт з оцінки – ФОП Горожанцев В. О. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон
замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс замовника конкурсу (0462)
67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Максимальна вартість послуг – 2 080,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів,
просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по
Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн.
320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.
частина адміністративної будівлі «А-9» площею 41,0 м2 за адресою: 43025,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12 – ФОП Малащицьку О. Г.; мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
продовження терміну договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 380,00 грн та
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина адміністративної будівлі площею 12,2 м2 за адресою: 45302, Волинська
обл., смт Іваничі, вул. Грушевського, 23 визнано ФОП Малащицьку О. Г.; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
для продовження терміну договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 200,00 грн
та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 15.09.2016
1. Нежитлове вбудоване приміщення площею 41,5 м2 з ґанком та окремим входом
першого поверху будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДУ «Лабораторний центр на залізничному транспорті Державної санітарно-епідеміологічної
служби України» (код за ЄДРПОУ 38513502). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, б. 13-15. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Дата оцінки – 31.08.2016.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 000 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
2. Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 першого
поверху навчального корпусу № 3. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Маріупольський державний університет (код за ЄДРПОУ 26593428). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Матросова, 5.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Дата оцінки – 31.08.2016. Переможець конкурсу – ФОП Острик Т. В.
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 700 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 першого
поверху навчального корпусу № 5. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Маріупольський державний університет (код за ЄДРПОУ 26593428). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Миру, 89а.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Дата оцінки – 31.08.2016. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М.
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 800 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
4. Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 першого поверху навчального корпусу № 2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Маріупольський державний університет (код за ЄДРПОУ 26593428). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Будівельників, 129.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки – 31.08.2016. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 800 грн, строк виконання
– 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 22.09.2016
1. Державне майно загальною площею 4 368,3 м2, у т. ч. будівлі лігатур великого
розважування площею 1 091,1 м2, металевої прибудови розширення виробництва
лігатур площею 115,0 м2, нежитлові приміщення загальною площею 623,1 м2 будівлі
ділянки литва ТНТ, виробництва карбіду кальцію і випалення концентрату, нежитлові
приміщення загальною площею 2 539,1 м2 будівлі блоку складів. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., Волноваський р-н, смт Донське. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
31.08.2016. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 5 000 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
2. Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 10,0 м2 коридору на
першому поверсі учбового корпусу (реєстровий номер 00193559.2.БДДМУФ053).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Гугеля, 10.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2016.
Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 1 900 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

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 укладення договору оренди.
№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

Пло- Адреса об’єкта
ща, м2
оцінки

Балансоутримувач

1 Нежитлове приміщення

51,4 м. Київ, просп. А. Київський національний
Глушкова, 6
університет
ім. Т. Шевченка

2 Частина нежитлового приміщення

1,5 м. Київ, вул. Фізкультури, 1

3 Нежитлове приміщення
4 Частина нежитлового приміщення
5 Нежитлове приміщення

37,6 м. Київ, вул. Гарматна, 2
9,0 м. Київ, вул. Медова, 1
323,1 м. Київ, пров.
Червоноармійський, 3
6 Асфальтований
134,0 м. Київ, пров.
майданчик
Червоноармійський, 3
7 Частина нежитло6,0 м. Київ, просп.
вого приміщення
Комарова, 1
8 Нежитлове примі6,0 м. Київ,
щення, об’єкт кульвул. А. Янгеля, 3
турної спадщини

Платник робіт з
оцінки об’єкта

Орієнтовна
дата
оцінки
31.12.16

КПНЗ «Перші
Київські державні
курси іноземних
мов»
Національний університет ПАТ «Державний 31.12.16
фізичного виховання і
ощадний банк
спорту України
України»
ДП «ВО «Київприлад»
ТОВ «РЗА31.12.16
Прилад»
Національний авіаційний ФОП Клюєв С. І. 31.01.17
університет
ДНУ «Український інститут ТОВ «Українські 31.01.17
науково-технічної експер- страви»
тизи та інформації»
ДНУ «Український інститут ТОВ «Українські 31.01.17
науково-технічної експер- страви»
тизи та інформації»
Національний авіаційний ТОВ «Кристал 3 31.12.16
університет
Плюс»
НТУУ «Київський політех- ФОП Чупров
31.12.16
нічний інститут
А. Ю.
ім. І. Сікорського»

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№ Назва об’єкта Плоз/п
оцінки
ща, м2
1 Нежитлове
приміщення
2 Нежитлове
приміщення

Адреса об’єкта
оцінки

Балансоутримувач

Орієнтовна дата
оцінки
ФОП Барандич 30.11.16
Ю. М.
Платник робіт з
оцінки об’єкта

175,5 м. Київ, вул. Дере- Київське вище профевообробна, 3
сійне училище деревообробки
18,0 м. Київ, вул. П. Лу- Київський технікум елек- ПП «Оргтехніка- 30.11.16
мумби, 17
тронних приладів
сервіс»

Конкурси відбудуться 25 січня 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 12.30 16 січня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний
об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний
відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, який відбудеться 25 січня 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
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 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
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення
та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4
до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нерухоме майно та нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – асфальтований майданчик є:
майданчик.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки нежитлове приміщення – об’єкт
культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які
становлять культурну цінність.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 29.09.2016
1. Державне майно загальною площею 38,9 м2, у тому числі приміщення площею 37,4 м2 та частина приміщення площею 1,5 м2 восьмого поверху будівлі ЦРРС.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 99.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2016. Балансоутримувач: Маріупольська філія ДП
«Адміністрація морських портів України» (код за ЄДРПОУ 38728439). Переможець
конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг
з оцінки – 1 850 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 72,6 м2 першого поверху будівлі поштового зв’язку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м.
Добропілля, вул. Гагаріна, 38. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна
з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2016. Балансоутримувач:
Донецька дирекція УДППЗ «Укрпошта» (код за ЄДРПОУ 22020055). Переможець
конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг
з оцінки – 2 000 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
3. Частини приміщень загальною площею 23,0 м2 (площею 11,0 м2 та площею
12,0 м2) першого поверху будівлі учбового корпусу № 1. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, 72. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2016. Балансоутримувач: Донбаська державна машинобудівна академія
(код за ЄДРПОУ 02070789). Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з
конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 950 грн, строк виконання – 3
календарних дні.
4. Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 12,0 м2 другого
поверху будівлі учбового корпусу № 6. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 39а. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
30.09.2016. Балансоутримувач: Донбаська державна машинобудівна академія
(код за ЄДРПОУ 02070789). Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А.О. Згідно
з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 900 грн, строк виконання
– 3 календарних дні.
5. Нежитлове вбудоване приміщення площею 20,9 м2 третього поверху будівлі
адміністративно-господарських приміщень гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 26. Мета проведення оцінки:
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
30.09.2016. Балансоутримувач: Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії (код за ЄДРПОУ 00173367). Переможець конкурсу – ФОП
Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 800
грн, строк виконання – 4 календарних дні.
6. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 43,9 м2 другого поверху
будівлі адміністративно-господарських приміщень гуртожитку. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 26. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2016. Балансоутримувач: Дружківський технікум Донбаської державної
машинобудівної академії (код за ЄДРПОУ 00173367). Переможець конкурсу – ФОП
Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 000
грн, строк виконання – 4 календарних дні.
7. Нежитлове вбудоване приміщення площею 20,0 м2 третього поверху будівлі
адміністративно-господарських приміщень гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 26. Мета проведення оцінки:
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
30.09.2016. Балансоутримувач: Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії (код за ЄДРПОУ 00173367). Переможець конкурсу – ФОП
Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 000
грн, строк виконання – 3 календарних дні.
8. Частина поверхні прибудови площею 29,3 м2, частина зовнішньої поверхні
стіни площею 11,4 м2, частина поверхні даху площею 22,14 м2 будівлі готелю (реєстровий номер 22927045.2.НПШМБТ198). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Світлодарськ, просп. Миру, 6а. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2016. Балансоутримувач: Вуглегірська
теплова електрична станція ПАТ «Центренерго», код за ЄДРПОУ 00131245. Переможець конкурсу – ФОП Острик Т. В. Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 2 300 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 06.10.2016
1. Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2, розміщена
в спеціалізованому технологічному приміщенні лінійно-апаратного залу цеху №
61 ЦТЕ № 6. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Бахмут, вул. Патріса Лумумби, 87, а/с 24. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Дата оцінки: 30.09.2016. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О.
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 1 950 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Частини приміщення загальною площею 4,0 м2 (2 місця по 2,0 м2 кожне)
вестибуля першого поверху адміністративно-побутового комбінату. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85340, Донецька обл., Покровський р-н, с. Новоекономічне, просп. Миру, 2. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2016. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг
з оцінки – 2 000 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Об’єкт приватизації державної власності групи А – Єдиний майновий комплекс «Комплекс з агентування суден», що орендується ТОВ МА «Трансфлот». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 87510, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Адмірала Луніна, 42. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для продажу на аукціоні. Дата оцінки: 31.08.2016. Переможець конкурсу – ТОВ
«Оціночна компанія Аргумент». Вартість послуг з оцінки – 30 000 грн, згідно з конкурсною пропозицією строк виконання – 30 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 06.10.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
ФОП Козачка Федора Дмитровича по об’єкту: приміщення дизельної площею
22,1 м2, що перебуває на балансі Управління державної казначейської служби
України в Ємільчинському районі Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. Соборна, 45 (вартість виконання – 1 700,00 грн,
строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди;
ФОП Селюка Михайла Олексійовича по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 10,1 м2 на 1-му поверсі будівлі, що перебуває
на балансі Управління державної казначейської служби України в Олевському районі
Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Володимирська, 5 (вартість виконання – 1 680,00 грн, строк виконання – 5 календарних
днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
нежитлове приміщення площею 11,0 м2 на 1-му поверсі будівлі, що перебуває
на балансі Управління державної казначейської служби України в Олевському районі
Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Володимирська, 5 (вартість виконання – 1 680,00 грн, строк виконання – 5 календарних
днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
ТОВ «Сектор-Інформ» по об’єкту: гідротехнічна споруда ставка площею 14,7
га (шахтний водоскид з шандорними заставками ТП 200*200 та земляна гребля
довжиною по гребеню 300 м, шириною 10 м та висотою 8 м), що розташована на
меліоративному каналі в басейні р. Случ загальнодержавного значення в межах с.
Веселка Веселківської сільської ради Любарського району Житомирської області
та перебуває на балансі Бердичівського міжрайонного управління водного господарства (вартість виконання – 3 200,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 10.10.2016
1. Нежитлові приміщення № 15, 19, 21, 22, 23 загальною площею 711,2 м2 на
першому поверсі виробничо-складської будівлі, Львівська обл., Жовківський р-н,
с. Малехів, вул. Київська, 18. Мета проведення оцінки – продовження договору
оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 700 грн.
2. Нежитлові приміщення № 28, 29 загальною площею 159,1 м2 на першому
поверсі виробничо-складської будівлі літ. «Б-1», Львівська обл., Жовківський р-н,
с. Малехів, вул. Київська, 18. Мета проведення оцінки – продовження договору
оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 700 грн.
3. Нежитлове приміщення № 1 одноповерхової будівлі складу (літ. У-1) загальною площею 149,5 м2, м. Львів, вул. Курмановича, 1а. Мета проведення оцінки –
продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – СПД
Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 3 р/д. Вартість робіт – 1 500 грн.
4. Нежитлове приміщення загальною площею 20,3 м2 на третьому поверсі будівлі, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Сагайдачного, 22. Мета проведення оцінки
– укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 1 680 грн.
5. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 75,9 м2 на першому
поверсі будівлі, Львівська обл., м. Сокаль, вул. Шептицького, 105. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість
робіт – 1 670 грн.
6. Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 20,6 м2 на другому
поверсі чотириповерхової будівлі, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Сагайдачного,
22. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д.
Вартість робіт – 1 660 грн.
7. Нежитлові вбудовані приміщення № 8, 11 загальною площею 65,1 м2 на
першому поверсі будівлі. м. Львів, вул. І. Франка, 61. Мета проведення оцінки –
укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Західна Українська Консалтингова Компанія». Термін виконання робіт – 3 к/д.
Вартість робіт – 1 700 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 12.10.2016
1. Нежитлові приміщення загальною площею 107,9 м2 на першому поверсі будівлі, м. Львів, вул. І. Франка, 61. Мета проведення оцінки – укладення договору
оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 650 грн.
2. Нежитлова будівля загальною площею 2 655,1 м2, м. Львів, вул. Дорошенка,
33. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д.
Вартість робіт – 1 780 грн.
3. Нежитлові будівлі загальною площею 384,8 м2, а саме: контора під літ. «А-1»
площею 96,1 м2, воловня під літ. «Б-1» площею 253,0 м2, вагова будка під літ. «Е-1»
площею 35,7 м2. Львівська обл., Городоцький р-н, с. Великий Любінь, вул. Любінська, 194. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець –
суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт
– 5 к/д. Вартість робіт – 2 900 грн.
По одному об’єкту оренди – виробничий майданчик зі збірних залізобетонних
плит загальною площею 1 344,0 м2 (м. Львів, вул. Городоцька, 222) подано лише одну
заяву, 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 Миколаївській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки
державного майна, що відбувся 06.10.2016
Переможцями конкурсу визнані:
1) ПП «Первомайська брокерська агенція» на виконання робіт з оцінки об’єкта
приватизації (гр. А) – нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 118,4 м2
(літ. А-1), які перебувають на балансі Головного управління статистики у Миколаївській області, за адресою: 55207, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Богопільська (Червонофлотська), 76, з метою визначення початкової ціни об’єкта приватизації з метою продажу на аукціоні. Вартість робіт – 1 200 грн без врахування
ПДВ, строк виконання робіт – 5 календарних днів;
2) ПП «Форкіс-Н» на виконання робіт з оцінки об’єкта приватизації (гр. Д) – ОНБ
«Піонерський табір», що перебуває за адресою: Миколаївська обл., Березанський
р-н, с. Рибаківка (балансоутримувач відсутній), з метою визначення ринкової вартості об’єкта приватизації, повернутого у державну власність за рішенням суду,
та визначення збитків, що заподіяні об’єкту приватизації під час володіння ним
покупцем. Вартість робіт – 20 000 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт
– 15 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 07.10.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єктів, а саме:
частини приміщення першого поверху ВРП площею 171,8 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. Курчатова, 11, що перебуває на балансі Державного підприємства
«Українська геологічна компанія», з метою укладення договору оренди визнано
ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 520 грн;
частини операторської (частини металевого вагончика) площею 6,365 м2 та
частини асфальтного замощення площею 189,0 м2 за адресою: Рівненська обл.,
м. Дубно, вул. Садова, 7, що перебувають на балансі Дубенської виховної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Рівненській області, з
метою укладення договору оренди визнано ПП «Оцінка та Консалтинг». Строк
виконання робіт з оцінки – 14 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 600 грн;
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приміщення цокольного поверху навчального корпусу № 1 площею 75,89 м2
за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 11, що перебуває на балансі Національного
університету водного господарства та природокористування, з метою укладення
договору оренди визнано ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 480 грн;
частина нежитлового приміщення Радивилівського ЦОС ЦПЗ № 2 площею
18,9 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Радивилів, вул. О. Невського, 1, що перебуває на балансі Рівненської дирекції УДППЗ «Укрпошта», з метою укладення договору оренди визнано ППФ «Експерт-Рівне». Строк виконання робіт з оцінки – 7
календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 800 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 06.10.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: приміщення котельні площею 94,1 м2, що перебуває на
балансі Бучацького міжрайонного управління водного господарства, за адресою:
вул. Галицька, 178, м. Бучач, Бучацький р-н, Тернопільська обл. визнано ТОВ «ЕКФ
«Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт
з оцінки – 1 550 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлових приміщень (поз. 1-3, 1-4, 1-5, 1-6,
1-7, 1-8, 1-9) загальною площею 87,3 м2 адміністративно-господарської будівлі, що
перебуває на балансі Державного навчального закладу «Підволочиський професійний будівельний ліцей», за адресою: вул. Д. Галицького, 102, смт Підволочиськ,
Тернопільська обл. визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 600 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: нежитлові приміщення першого поверху відділу статистики у Бучацькому районі загальною площею 105,4 м2, що перебувають на балансі
Головного управління статистики у Тернопільській області, за адресою: вул. Генерала Шухевича, 22, м. Бучач, Тернопільська обл. визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт
з оцінки – 1650 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина даху площею 59,2 м2 адміністративної будівлі,
що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації, за адресою: вул. Князя Острозького, 14,
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 – 1 500 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: нежитлове приміщення на другому поверсі адміністративного корпусу літери «А» загальною площею 23,51 м2, що перебуває на балансі
Державного підприємства «Зарубинський спиртзавод», за адресою: с. Зарубинці, Збаразький р-н, Тернопільська обл. визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки –
1 550 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина зовнішньої поверхні залізобетонного стовпа
вежі антенного зв’язку для розміщення антенно-фідерних пристроїв на висоті 24
м від поверхні землі площею 15,6 м2 та частина поверхні залізобетонного стовпа
вежі антенного зв’язку, до якої прикріплені сходинки, площею 7,5 м2, для спільного
користування, що перебуває на балансі Управління агропромислового розвитку
Лановецької районної державної адміністрації, за адресою: вул. Незалежності, 20,
м. Ланівці, Лановецький р-н, Тернопільська обл. визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт
з оцінки – 1 650 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: нежитлове приміщення поз. 4-4 площею 20,0 м2 та
частка площ спільного користування 6,2 м2, разом 26,2 м2 на 4-му поверсі лабораторного корпусу, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління
водних ресурсів, за адресою: вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль визнано ТОВ «ЕКФ
«Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт
з оцінки – 1 400 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею
160,2 м2 адмінбудинку, що перебуває на балансі Управління поліції охорони в
Тернопільській області, за адресою: вул. Галицька, 35, м. Бучач, Тернопільська
обл. визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 700 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: приміщення будівлі поліклініки площею 12,2 м2 та
частка площ спільного користування площею 7,6 м2 на першому поверсі адміністративного триповерхового будинку поліклініки МВС з вбудованим спортивним
комплексом, що перебуває на балансі Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, за адресою: вул. У. Самчука, 1, м. Тернопіль визнано ТОВ «ЕКФ
«Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт
з оцінки – 1 400 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: приміщення складу під літ. В площею 202,5 м2, що
перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, за
адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль визнано ТОВ «ЕКФ «Орієнтир-Оцінка».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1
500 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності, що відбувся 11.10.2016
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди
– приміщення площею 11,1 м2 частини корпусу № 2, що обліковується на балансі
ДП «Новатор», за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17 визнано ФОП
Паніка Юрія Олександровича. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 700 грн (без
урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди
– приміщення площею 16,5 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, за
адресою: Хмельницька обл., м. Красилів, вул. Булаєнка, 6а визнано ТОВ «Поділля
– Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1 700 грн (без урахування ПДВ),
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності, що відбувся 12.10.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – частини
приміщення площею 10,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Управління ДКСУ в Ярмолинецькому районі Хмельницької
області, за адресою: Хмельницька обл., смт Ярмолинці, вул. Шевченка, 6 визнано
ПП «Роялті Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1 706 грн (без урахування
ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів, які відбулися 06.10.2016
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень загальною площею
66,9 м2, а саме: на 1-му поверсі – 43,6 м2 (26,9 м2 – корисна площа, 16,7 м2 – приміщення загального користування), на 6-му поверсі – 23,3 м2 (17,2 м2 – корисна
площа, 6,1 м2 – приміщення загального користування). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Науково-дослідний інститут «Акорд». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Одеська, 8, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП
ПМВП «Фотоніка-Плюс». Дата оцінки: 31.08.2016. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП «Горопацька». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 647 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: гараж площею 16,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут
техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Чехова, 108а, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Скорик
М. Г. Дата оцінки: 30.09.2016. Конкурс не відбувся.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 12.10. 2016
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єкту: нежитлове приміщення площею 11,4 м2
на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська
обл., м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 7 (вартість виконання робіт з оцінки –
1 710 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту: частина нежитлового приміщення площею
6,0 м2 на першому поверсі будівлі лікарні (з поліклінікою), що перебуває на балансі

Державної установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх
справ України по Чернігівській області», за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 217
(вартість виконання робіт з оцінки – 1 714 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 19.10.2016
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта державної власності групи А – нежитлових вбудованих
приміщень на 1-му поверсі (№ 1-3 – № 1-21) та на 2-му поверсі (№ 2-1 – № 2-6)
загальною площею 944,5 м2 2-поверхової будівлі котельні (літ. Н(13)), які під час
приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Вінницький комбінат хлібопродуктів № 2», перебувають на позабалансовому рахунку ТОВ «Вінницький крупозавод» та орендуються ТОВ «Вінницький крупозавод», за адресою: Вінницька
обл., Вінницький р-н, смт Десна, вул. Гагаріна, 6ж з метою приватизації шляхом
викупу з компенсацією орендарю вартості невід’ємних поліпшень, здійснених за
рахунок власних коштів, за час оренди. Строк надання послуг з оцінки – 24 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 721,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо
визначення вартості об’єкта державної власності групи А – нежитлових вбудованих приміщень (№ 1-1, № 1-2) загальною площею 81,5 м2 на 1-му поверсі
будівлі котельні (літ. Н (13) та димової труби, які під час приватизації не увійшли
до статутного капіталу ВАТ «Вінницький комбінат хлібопродуктів № 2», перебувають на позабалансовому рахунку ТОВ «Вінницький крупозавод» та орендуються
ТОВ «Вінницький крупозавод», за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, смт
Десна, вул. Гагаріна, 6ж з метою приватизації шляхом викупу з компенсацією
орендарю вартості невід’ємних поліпшень, здійснених за рахунок власних коштів, за час оренди. Строк надання послуг з оцінки – 24 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 3 176,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення вартості об’єкта державної власності групи А – обладнання їдальні 11 од.:
прилад ПУ-06 інв. № 952, 1983 р. в.; картоплечистка інв. № 953, 1983 р. в.; електросковорода інв. № 954, 1983 р. в.; касовий апарат інв. № 955, 1983 р. в.; прилавок
«Таір» інв. № 965 1983 р. в.; меблі «Турбач» інв. № 979, 1985 р.в.; холодильник інв.
№ 930, 1981 р.в.; лінія «прилавок» інв. № 931, 1981 р. в.; шафа холодильна інв. №
809, 1981 р. в.; електрокотел інв. № 814, 1981 р. в.; плита інв. № 815, 1981 р. в.,
що під час приватизації не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Бершадське АТП10567», що перебуває на зберіганні ПП «Влада-Медіка», за адресою: Вінницька
обл., м. Бершадь, вул. Будкевича, 62 з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 20 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 2 550 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення
незалежної оцінки державного майна, що відбувся 20.10.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
частина відділення зв`язку (літ. А-3) (приміщення № 8, 9, 9-1) площею 40,6 м2
за адресою: 44400, Волинська обл., смт Стара Вижівка, вул. Незалежності, 54 визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди;
вартість робіт з оцінки – 1 200,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
приміщення частини адмінприміщення площею 16,6 м2 (кабінет № 24) за адресою: 44100, Волинська обл., смт Ратне, вул. 1 Травня, 32 визнано ТОВ «Волиньексперт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 000,00
грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ (частина будівлі Б-3) площею
32,7 м2 за адресою: 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75 визнано ФОП Малащицьку О. Г.; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди;
вартість робіт з оцінки – 1 200,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина службового приміщення площею 22,2 м2 за адресою: 45701, Волинська
обл., м. Горохів, вул. Гетьманська, 5 визнано ФОП Малащицьку О. Г.; мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
продовження дії договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 260,00 грн та строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина складу ґрунтових взірців площею 160,9 м2 за адресою: 43017, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Мамсурова, 8 визнано ПП «ТСА ЗАХІД»; мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
продовження дії договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 188,00 грн та строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
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 20.10.2016
1. Назва об’єкта: об’єкт соціальної сфери (гр. Ж) – «Спорткомплекс
(фізкультурно-оздоровчий комплекс з стадіоном)» (ЦМК). Балансоутримувач: ПАТ
«Південний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Кармелюка, 35. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Розмір земельної ділянки: –. Дата оцінки:
31.10.2016. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість робіт – 10 350,00 грн, строк
виконання (у календарних днях) – 5.
2. Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі загальною площею 182,5 м2, вимощення І, огорожа № 1, 2. Балансоутримувач: ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля». Адреса:
Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Жовтнева, 27/1. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на
аукціоні. Дата оцінки: 31.10.2016. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
робіт – 6 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: нежитлова будівля літ. А-1 з підвалом літ. А п/д загальною
площею 141,6 м2, навіс літ. а. Балансоутримувач: ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кремлівська,
10б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Розмір земельної ділянки: –. Дата оцінки: 31.10.2016.
Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість робіт – 5 400,00 грн, строк виконання
(у календарних днях) – 5.
4. Назва об’єкта: майстерня технічного обслуговування МТО-АТ, ЗІЛ-131,
державний номер 93-50 ДНТ (з причепом державний номер 1412ДР); майстерня
технічного обслуговування МТО-АТ, ЗІЛ-131, державний номер 87-54 ДНТ; майстерня технічного обслуговування МТО-АТ, ЗІЛ-131, державний номер 01-01 ДНУ
(з причепом державний номер 0454ДР). Балансоутримувач: ТДВ «Автопромінь».
Адреса: м. Дніпро, вул. Філософська, 39. Мета оцінки – визначення розміру збитків,
нанесених державі за незбереження державного майна. Дата оцінки: 06.09.2016.
Переможець – ДВНЗ ПДАБтаА. Вартість робіт – 3 000,00 грн, строк виконання (у
календарних днях) – 7.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єкта державної власності групи А, що підлягає приватизації шляхом
продажу на аукціоні, що відбувся 13.10.2016
Об’єкт державної власності групи А – будівля магазину літ. «А» загальною площею 148,7 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 67б, яка під час
приватизації не увійшла до статутного капіталу ПАТ «Ірпіньмаш» (код за ЄДРПОУ
00240135). Суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «ІВ ГРУП» . Вартість – 4 800 грн;
строк виконання робіт (день) – 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 13.10.2016
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної
вартості для розрахунку орендної плати.
Строк вико№
Переможець
Назва об’єктів
Вартість нання робіт
з/п
– СОД
(днів)
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлове приміщення площею 4,0 м2 за адресою: Київська ФОП Гунда3 270
3
обл, смт Ставище, вул. Радянська, 42, що перебуває на ба- рева Алла
лансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
Олексіївна
2 Нежитлові приміщення № 1.4.29, № 1.4.50, № 1.4.68, №
ФОП Кравцова 4 300
4
1.4.69, № 1.4.100 площею 251,9 м2 на 1-му поверсі пасажир- Людмила Ігоського термінала «D» та частина нежитлового приміщення № рівна
4.2.59 площею 69,7 м2 на 4-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
3 Окремо визначене майно, у тому числі рухомого та нерухо- ФОП Чебаков
44 000
5
мого майна залізничної колії згідно з переліком (будівлі та Олексій Іваспоруди – 33 од., тепловози – 5 од., напіввагони – 2 од., нович
платформа залізнична – 1 од., дрезина – 1 од., обладнання
– 15 од.), що обліковується на балансі ПАТ «Саливонківський цукровий завод» за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, смт Гребінки, вул. Білоцерківська, 1
4 Нежитлове приміщення № 2.2.20 площею 77,3 м2 та неФОП Кравцова 4 000
4
житлове приміщення № 2.2.22 площею 21,9 м2 на 2-му
Людмила Ігоповерсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська рівна
обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль»
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№
з/п

Назва об’єктів

Строк викоПереможець
Вартість нання робіт
– СОД
(днів)
ФОП Кравцова 3 900
4
Людмила Ігорівна

5 Нежитлове приміщення №4.2.62 загальною площею 7,7 м2
та нежитлове приміщення №4.2.63 загальною площею
8,0 м2 на 4-му поверсі пасажирського термінала «D» за
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
6 Металевий кіоск площею 10,5 м2 за адресою: Київська обл, ФОП Гунда3 280
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, що рева Алла
перебуває на балансі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький дер- Олексіївна
жавний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
7 Нежитлове приміщення площею 6,1 м2 за адресою: Київська ТОВ «Гебора»
2 900
обл, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, що
перебуває на балансі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
8 Нежитлове приміщення площею 218,4 м2 за адресою: Київ- ТОВ «Гебора»
3 400
ська обл, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 63, що перебуває на балансі Управління ДКС у Бориспільському районі
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
9 Частина приміщення площею 150,0 м2 у будівлі «Гараж на ПП «Експерт – 10 000
10 легкових автомобілів»; частина приміщення площею
Аналітик»
77,0 м2 будівлі «Гараж на 10 легкових автомобілів»; частина
приміщення площею 58,0 м2 у будівлі «Майстерня цегляна»
за адресою: Київська обл, Вишгородський р-н, с. Сухолуччя, вул. Леніна, 2, що перебуває на балансі ДніпровськоТетерівського державного лісомисливського господарства
10 Приміщення загальною площею 1386,9 м2, а саме: часПП «Експерт – 15 000
тина конференц-комплексу ЦППК з харчоблоком площею
Аналітик»
133,8 м2 на 1-му поверсі; частина конференц-комплексу
ЦППК з харчоблоком площею 396,5 м2 на 2-му поверсі;
частина конференц-комплексу ЦППК з харчоблоком площею
276,2 м2 на 3-му поверсі; частина юридичного корпусу
площею 130,9 м2 на 1-му поверсі; частина учбового корпусу
факультету податкової міліції площею 55,1 м2 на 3-му поверсі; частина головного учбового корпусу площею 259,9 м2;
частина надбудови 2-х 5-поверхових навчальних корпусів
площею 134,5 м2 за адресою: Київська обл, м. Ірпінь, вул.
Університетська, 31, що перебуває на балансі Університету
фіксальної служби України
11 Частина твердого покриття (майданчик для засобів перон- ФОП Гунда4 000
ної механізації інв. № 47573) площею 60,0 м2 за адресою: рева Алла
Олексіївна
Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»
12 Нежитлове приміщення адміністративної будівлі площею
ФОП Льодін
3 400
30,5 м2, а саме нежитлове приміщення площею 13,4 м2; не- Юрій Пежитлове приміщення площею 9,0 м2; нежитлове приміщення трович
площею 8,1 м2 за адресою: Київська обл, м. Біла Церква, 2-й
Замковий провулок, 10а, що перебувають на балансі Білоцерківського філіала Державного науково-дослідного та проектновишукувального інституту «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 18.10.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення загальною площею
3,0 м2 першого поверху гуртожитку № 3, що перебуває на балансі Тернопільського
національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, за адресою: вул. Винниченка, 6, м. Тернопіль визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 450 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення загальною площею
3,0 м2 цокольного поверху гуртожитку № 4, що перебуває на балансі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, за адресою: вул.
Винниченка, 6, м. Тернопіль визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 450
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина складських та побутово-складських приміщень
площею 480,6 м2 та частка площі спільного користування 15,5 м2 (разом 496,1 м2)
на першому поверсі одноповерхового будинку приміщення складу «В», що перебуває на балансі Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, за
адресою: вул. Гайова, 48, м. Тернопіль визнано ТОВ «ЕКФ «Орієнтир-Оцінка». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки –
1 600 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: нежитлове приміщення (одна кімната) на першому поверсі
основної будівлі під літ. «А» площею 37,99 м2, що перебуває на балансі РВ ФДМУ по
Тернопільській області, за адресою: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль визнано ТОВ
«Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 600 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення поз. 1-4, 1-5, загальною площею
25,6 м2 будівлі пожежної частини (літ. А), що перебуває на балансі 10 Державної
пожежно-рятувальної частини управління державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Тернопільській області, за адресою: вул. Мазепи, 6, м. Копичинці, Гусятинський р-н, Тернопільська область визнано ТОВ «ЕКФ «Орієнтир-Оцінка». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки –
1 600 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: вбудовані нежитлові підвальні приміщення управління
статистики у Борщівському районі загальною площею 74,1 м2, що перебувають на
балансі Головного управління статистики у Тернопільській області, за адресою:
вул. С. Бандери, 19а, м. Борщів, Тернопільська область визнано ТОВ «ОрієнтирРеформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання
робіт з оцінки – 1 650 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення котельні площею 45,0 м2, що
перебуває на балансі Державного навчального закладу «Почаївське вище професійне училище», за адресою: вул. Кременецька, 31, м. Почаїв, Кременецький р-н,
Тернопільська область визнано ТОВ «ЕКФ «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 600 гривень, строк
виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення оцінки державного майна, що відбувся 20.10.2016
Частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 6 за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 4, що перебуває на
балансі Херсонського державного університету, переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ
«Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість
робіт – 1 700 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
2. Частина труби котельної площею 1,0 м2 за адресою: Херсонська обл.,
с. Червоний Перекоп, вул. Жовтнева 1, що перебуває на балансі Каховського
професійного аграрного ліцею, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 1 720 грн. Строк
виконання робіт – 4 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, які відбулися 20.10.2016
1. Назва об’єкта оцінки: приміщення загальною площею 53,5 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Відділ Держгеокадастру у Жашківському районі
Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Соборна, 29, м. Жашків,
Черкаської обл. Платник робіт з оцінки: ДП «Черкаський науково-дослідний проектний інститут землеустрою». Дата оцінки: 30.09.2016. Переможцем конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 1 690,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху
двоповерхової цегляної будівлі загальною площею 48,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Лисянська районна державна адміністрація Черкаської
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Гетьманський шлях, 20, смт Лисянка, Черкаської обл. Платник робіт з оцінки: ДП «Черкаський науково-дослідний та
проектний інститут землеустрою». Дата оцінки: 30.09.2016. Переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання роботи – 5 календарних днів, вартість послуг – 1 600,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення гаража (№ 8-1 – 16,9 м2 та №
10-1 – 37,4 м2) загальною площею 54,3 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаське державне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська, 92/2, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: Громадянин України Демченко Олександр Олегович. Дата
оцінки: 30.09.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 4 календарних дні, вартість
послуг – 1 640,00 грн.
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4. Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій розміром 99,998 % статутного капіталу ПАТ «Спектр-Сміла», що становить 126 616 940 штук. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Спектр-Сміла». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Мазура, 24, м. Сміла, Черкаська обл., 20708. Дата оцінки:
30.09.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін виконання роботи – 12 календарних днів, вартість
послуг – 70 000,00 грн.
5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – нежитлові приміщення загальною площею 140,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаська обласна державна адміністрація (код за ЄДРПОУ 00022668).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Хрещатик, 188, м. Черкаси, 18000. Дата
оцінки: 30.09.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість
послуг – 1 695,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбулися 19.10.2016
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ФОП Волченкова О. С. по об’єктах:
арочний склад площею 495,0 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства «Прилуцьке лісове господарство», за адресою: Чернігівська обл., м.
Прилуки, вул. Гетьмана Сагайдачного (колишня Фрунзе), 28 (вартість виконання
робіт з оцінки – 1 720,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлове приміщення загальною площею 23,7 м2 на першому поверсі в будівлі
колишнього навчального корпусу, що перебуває на балансі Прилуцького професійного ліцею Чернігівської області, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул.
Київська, 337 (вартість виконання робіт з оцінки – 1 715,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Центр нерухомості-Чернігів» по об’єкту: 1/6 частина радіовежі зв’язку, що
перебуває на балансі Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Студентська, 2 (вартість виконання робіт з оцінки – 1 720,00 грн, строк – 5 календарних днів
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).
По об’єкту: нежитлове приміщення площею 10,2 м2 будівлі гуртожитку-гаража, що
перебуває на балансі 4 Державного пожежно-рятувального загону Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Студентська, 2, конкурсний відбір було припинено згідно
з листом потенційного орендаря про відмову від продовження договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності
територіальної громади м. Києва, для здійснення приватизації
шляхом продажу на аукціонах, що відбувся 28.09.2016
Переможець конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки по об’єкту приватизації – нежилий будинок загальною
площею 390,8 м2 за адресою: м. Київ, вул. Краснокутська, 3, літ. «А», що перебуває
на балансі Комунального підприємства «Спецжитлофонд» – ПП «Експерт-Аналітик».
Вартість робіт – 6 000 грн, термін виконання – 5 календарних днів.
Переможець конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки по об’єкту приватизації – нежилий будинок загальною
площею 551,2 м2 за адресою: м. Київ, пров. Шишкінський, 7 – 9, літ. «Б», що перебуває на балансі Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Шевченківського району м. Києва» – ТОВ «Ніка-Експерт». Вартість
робіт – 8 100 грн, термін виконання – 5 календарних днів.
Конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності на право проведення незалежної
оцінки по об’єкту приватизації – нежилі приміщення загальною площею 76,4 м2 за
адресою: м. Київ, вул. Салютна, 4а, літ. «А», що перебувають на балансі Комунального
підприємства «Керуюча дирекція Шевченківського району м. Києва», скасовано.

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 12.10.2016
Термін ви- Вартість
ПлоАдреса об’єкта
СОД –
конання, виконанНазва об’єкта оцінки
ща, м2
оцінки
переможець календарних ня робіт,
днів
грн
Нежитлове приміщення
42,2 м. Київ, бульв.
ТОВ «Укрспе4
3 410
Л. Українки, 26
цексперт»
Нежитлове приміщення
614,1 м. Київ, бульв.
ТОВ «Укрспе4
4 250
Л. Українки, 26
цексперт»
Нежитлове приміщення для
17,7 м. Київ, вул.
ФОП Чебаков
4
4 100
розміщення антенно-фідерних
Генерала Родим- О. І.
пристроїв та обладнання
цева, 8
Нежитлове приміщення
64,5 м. Київ, просп.
ТОВ «КП «Орі4
3 450
Перемоги, 37к
яна»
Частина нежитлової будівлі
226,2 м. Київ, вул. КіТОВ «Укрспе4
3 580
ото, 27
цексперт»
Нежитлове приміщення
71,6 м. Київ, просп.
ТОВ «Укрспе4
3 440
Перемоги, 14
цексперт»
Частина нерухомого майна
45,1 м. Київ, вул.
ФОП Чебаков
4
3 800
Еспланадна, 4-6 О. І.
Частина нежитлового при2,16 м. Київ, вул. Пиро- ТОВ «Укрспе4
3 120
міщення
гова, 9
цексперт»
Частина нежитлового при4,32 м. Київ, вул. Тур- ТОВ «КП «Орі4
3 200
міщення
генєвська, 8/14
яна»
Нежитлове приміщення
8,0 м. Київ, вул. Дег- ПП «Фірма
4
3 900
тярівська, 38-44 «Конкрет»
Нежитлове приміщення
62,1 м. Київ, вул. Дег- ТОВ «Укрспе4
3 500
тярівська, 38-44 цексперт»
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 19.10.2016

№
ПлоНазва об’єкта оцінки
з/п
ща, м2

Адреса об’єкта оцінки

1 Нежитлове при52,7 м. Київ, вул. Є. Кономіщення
вальця, 34
2 Нежитлове при31,9 м. Київ, вул. Московміщення
ська, 8 корпус № 5
3 Частина асфальтова- 128,0 м. Київ, вул. Волинного майданчика
ська, 47
4 Зовнішній фасад
14,35 м. Київ, вул. Еспланадбудівлі
на, 4-6
5 Частина даху
10,0 м. Київ, вул. Шолуденка, 27/6
6 Частина нежитлово6,0 м. Київ, просп. Комарого приміщення
ва, 1, корпус № 11
7 Частина нежитлово8,0 м. Київ, вул. Васильківго приміщення
ська, 90
8 Нежитлове при16,3 м. Київ, вул. Попудренміщення
ка, 54
9 Нежитлове при92,1 м. Київ, бул. Дружби
міщення
Народів, 28
10 Нежитлове при2,0 м. Київ, вул. Чорновола,
міщення
28/1, корп. № 11
11 Частина нерухомого 32,5 м. Київ, вул. Саксаганмайна
ського, 4
12 Частина нерухомого 47,1 м. Київ, вул. Чорновомайна
ла, 28/1
13 Частина нежитлово1,0 м. Київ, вул. Васильківго приміщення
ська, 17

СОД –
переможець
ТОВ «Укрспецексперт»
ТОВ «Укрспецексперт»
ПП «ЕНЕРГОМАКС»
ТОВ «КП «Оріяна»
ПП «ЕНЕРГОМАКС»
ТОВ «КП «Оріяна»
ТОВ «КП «Оріяна»
ПП «ЕНЕРГОМАКС»
ТОВ «Укрспецексперт»
ПП «ЕНЕРГОМАКС»
ТОВ «Укрспецексперт»
ПП «ЕНЕРГОМАКС»
ТОВ «Укрспецексперт»

Термін виВартість
конання, ка- виконання
ленд. днів робіт, грн
4

3 480

4

3 370

3

3 650

3

4 100

3

3 250

3

3 250

3

3 250

3

3 250

4

3 580

3

3 200

4

3 330

3

3 300

4

3 180

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до здійснення
незалежної оцінки майна, що відбувся 25.10.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
ФОП Шаніна Василя Михайловича по об’єктах:
об’єкт державної власності групи Д – незавершене будівництво житлового
будинку (поз. 479) разом із земельною ділянкою за адресою: Житомирська обл.,
Брусилівський р-н, с. Хомутець, вул. Садова, 7 (вартість виконання – 5 150,00
грн, строк виконання – 10 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу об’єкта приватизації разом із
земельною ділянкою на аукціоні;
об’єкт державної власності групи Д – незавершене будівництво житлового
будинку (поз. 480) разом із земельною ділянкою за адресою: Житомирська обл.,
Брусилівський р-н, с. Хомутець, вул. Садова, 9 (вартість виконання – 5 150,00
грн, строк виконання – 10 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу об’єкта приватизації разом із
земельною ділянкою на аукціоні;
ФОП Козачка Федора Дмитровича по об’єктах:
об’єкт державної власності групи А – нежитлові приміщення площею 19,8 м2
колишньої котельні, що орендується ФОП Мургою О. М. та перебуває на балансі
ДП «Пересувна механізована колона – 158» ВАТ «Житомирводбуд», за адресою:
Житомирська обл., м. Малин, вул. Українських повстанців, 40 (вартість виконання
– 4 500,00 грн, строк виконання – 10 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом викупу
з компенсацією орендарю вартості виконаних ним невід’ємних поліпшень;

об’єкт державної власності групи А – нежитлове приміщення площею 75,1 м2
колишньої котельні, що орендується ФОП Мацапурою С. А. та перебуває на балансі
ДП «Пересувна механізована колона – 158» ВАТ «Житомирводбуд», за адресою:
Житомирська обл., м. Малин, вул. Українських повстанців, 40 (вартість виконання
– 4 500,00 грн, строк виконання – 10 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом викупу
з компенсацією орендарю вартості виконаних ним невід’ємних поліпшень.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 20.10.2016
Для проведення незалежної оцінки частини холу (поз. 45 за планом) площею
2,0 м2 на першому поверсі навчально-лабораторного корпусу літ. «А», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14,
з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В., на таких умовах: вартість послуг – 1 700
грн, термін виконання – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 13.10.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. ТОВ «Національна експертно-правова група» на виконання робіт з оцінки
об’єктів оренди:
частин нежитлових приміщень будівлі гуртожитку (літ. А-9), а саме: частин нежитлових приміщень XI, XII на міжповерхових сходових майданчиках четвертого поверху будівлі гуртожитку площею 0,55 м2; частин нежитлових приміщень XV, XVI на
міжповерхових сходових майданчиках шостого поверху будівлі гуртожитку площею
0,92 м2; частин нежитлового приміщення XIX на міжповерхових сходових майданчиках
восьмого поверху будівлі гуртожитку площею 0,275 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, буд. 22. Балансоутримувач майна: Запорізька державна інженерна академія. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 400 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
частин нежитлових приміщень будівлі гуртожитку (літ. А-9), а саме: частин
нежитлового приміщення III площею 0,275 м2, частин нежитлового приміщення VI
площею 0,275 м2 на міжповерхових сходових майданчиках другого поверху будівлі
гуртожитку; частин нежитлового приміщення III площею 0,46 м2, частин нежитлового приміщення VI площею 0,46 м2 на міжповерхових сходових майданчиках п’ятого
поверху будівлі гуртожитку; частин нежитлового приміщення III на міжповерхових
майданчиках восьмого поверху будівлі гуртожитку площею 0,275 м2; частин нежитлового приміщення III на міжповерхових майданчиках дев’ятого поверху будівлі
гуртожитку площею 0,275 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул.
Трегубенко, буд. 19. Балансоутримувач майна: Запорізька державна інженерна
академія. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 400 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
державного нерухомого майна – корпусу № 5 поста охорони інв. № 1000099 (літ.
Я) загальною площею 9,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул.
Новобудов, 7. Балансоутримувач майна: відокремлений підрозділ «Спеціальне конструкторське бюро авіаційних бортових систем» ДП «Львівський науково-дослідний
радіотехнічний інститут». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 400 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
державного нерухомого майна – виробничої ділянки № 1 площею 1 897,06 м2,
приміщення з № 2 до № 10 включно будівлі корпусу № 2 (літ. Д), інв. № 1000102,
загальною площею 2 000,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул.
Новобудов, 7. Балансоутримувач майна: відокремлений підрозділ «Спеціальне конструкторське бюро авіаційних бортових систем» ДП «Львівський науково-дослідний
радіотехнічний інститут». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 400 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
2. ФОП – Паламарчук Лідія Павлівна на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
вбудованих у перший поверх будівлі (літ. А-2, А-5) приміщень з № 49 до № 63
включно загальною площею 450,1 м2, частини приміщення IX площею 5,1 м2, частини
приміщень спільного користування № 66 та № 67 площею 8,51 м2, загальною площею
463,71 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69014, м. Запоріжжя, вул. Виробнича, буд.
15. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 200 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
адміністративного корпусу, літ. А, площею 637,6 м2; гуртожитку для персоналу,
літ. В, площею 437,4 м2; клубу-їдальні, літ. Е, площею 2 127,4 м2; спального корпусу № 1, літ. Л, площею 977,7 м2; спального корпусу № 2, літ. К, площею 986,2 м2;
санблоку, літ. М, площею 30,2 м2; навісів: 6 одиниць, літ. Н 19 – Н 24, площею по
19,5 м2 за зовнішнім обміром кожний; 2 одиниці, літ. Н, Н17, площею по 48,3 м2
за зовнішнім обміром кожний; 4 одиниці, літ. Н12 – Н14, Н16 площею по 50,3 м2
за зовнішнім обміром кожний; рятувальної, літ. Ц, площею 9,0 м2 за зовнішнім обміром; убиральні, літ. Ч, Ш на два місця кожна; танцювальної площадки, літ. Щ,
загальною площею 201,0 м2; замощення: бетонне II – 66,6 м2, бетонні плити III –
1 025,2 м2, бетонні фігурні плитки IV – 2 216,4 м2, мармурова мозаїка V – 589,4 м2,
піщано-гравійне IX – 3 893,0 м2, тротуар VI – бетонні плити 19,1 м2, сходи бетонні
VII загальною площею 57,3 м2; міст літ. Ф, загальна площа – 1 080,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 72100, Запорізька обл., м. Приморськ, вул. Курортна, буд.
27. Балансоутримувач майна: Державне підприємство «Запорізьке машинобудівне
конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка. Вартість виконання
робіт з оцінки – 27 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів
від дати підписання договору;
частини нежитлового приміщення коридору № 97 другого поверху будівлі поліклініки (літ. А-3) загальною площею 20,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова (Кірова), 83. Балансоутримувач майна: Навчальнонауковий медичний центр «Університетська клініка «Басейнова Лікарня» Запорізького
державного медичного університету. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 200 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
вбудованих у перший поверх двоповерхового виробничого корпусу № 7 (інв.
№ 100007) нежитлових приміщень № 56, 57, 58, 62 загальною площею 154,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 3. Балансоутримувач майна: Запорізьке державне підприємство «Радіоприлад». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 200 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 20.10.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. ТОВ «Національна експертно-правова група» на виконання робіт з оцінки
об’єкта оренди:
адміністративного будинку, літ. Д, реєстровий номер 222226.179.ААВАВГ306,
площею 146,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чубанова,
1а. Балансоутримувач майна: ПАТ «Запорізький абразивний комбінат». Вартість
виконання робіт з оцінки – 3 400 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
2. ФОП Жуган Віра Станіславівна на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
вбудованих у другий поверх будівлі (літ. А-2), нежитлових приміщень з № 2-9 до
№ 2-12 включно, загальною площею 38,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Чайковського, буд. 53. Балансоутримувач майна:
Державний навчальний заклад «Мелітопольський професійний ліцей залізничного
транспорту». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 500 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
3. ПП «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
частини приміщення № 22 (площею 11,42 м2) цокольного поверху будівлі обчислювального центру (літ. А-11) та гаража № 2-1 (площею 27,1 м2) підвального
поверху будівлі (літ. Д-7) загальною площею 38,52 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний (Леніна), 75. Балансоутримувач майна:
Головне управління статистики у Запорізькій області. Вартість виконання робіт з
оцінки – 3 600 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати
підписання договору;
частини даху будівлі гуртожитку (літ. А-5) площею 4,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Трегубова, буд. 1. Балансоутримувач майна: Запорізька державна інженерна академія. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 400 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлових приміщень з № 13 до № 22 включно першого поверху будівлі кінозалу, реєстровий номер 02543845.1.ЧРИАЯГ004.1, (літ. Г-2) та частини сходової клітки № 12 площею 7,55 м2, загальною площею 72,25 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Дніпрорудне, вул. Ентузіастів, буд. 25. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Дніпрорудненський професійний ліцей». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
4. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди: частини приміщення вестибуля учбового корпусу № 1 загальною площею
1,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Мінська,буд.10. Балансоутримувач майна: Запорізька державна інженерна академія. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 25.10.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. ФОП Перевай Володимир Сергійович на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
нежитлових приміщень № 1, 2 будівлі заправної станції (літ. Д) загальною
площею 17,3 м2 та частини замощення І загальною площею 625,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Василівський р-н, с. Балки, вул. Степова,
20. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 500 грн, строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів від дати підписання договору;
вбудованих у перший поверх будівлі учбового корпусу (літ. А-2) нежитлових
приміщень № 23, № 24 загальною площею 17,5 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Гетьманська (Леніна), 10. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору.
2. Приватне підприємство «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлового приміщення № 1-15 (площею 10,4 м2), нежитлового приміщення
№ 2-16 (площею 13,1 м2), нежитлового приміщення № 3 (у складі частин № 1, 2
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площею 12,8 м2), нежитлових приміщень № 18, 19 (площею 10,3 м2), нежитлових
приміщень № 20, 20а (площею 7,1 м2), нежитлового приміщення V (у складі частин з № 1 до № 4 включно площею 12,2 м2), нежитлового приміщення VІ (у складі
частин з № 1 до № 4 включно площею 17,5 м2) першого поверху гуртожитку (літ.
А-5) загальною площею 83,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Якова Новицького, 11/ вул. Правди, 51. Вартість виконання робіт з оцінки –
5 500 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 21.10.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єктів, а саме:
майстерні площею 193,3 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Дубровиця, вул.
Шкільна, 19, що перебуває на балансі Державного професійно-технічного навчального закладу «Дубровицький професійний ліцей» з метою укладення договору оренди визнано ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо». Строк виконання робіт з оцінки – 8
календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 800 грн;
нежитлового приміщення першого поверху площею 19,9 м2 та підвального
приміщення площею 51,9 м2 за адресою: м. Рівне, вул. С. Бандери, 39а, що перебувають на балансі Навчально-методичного центру естетичного виховання учнів
професійно-технічних навчальних закладів у Рівненській області з метою укладення
договору оренди визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з
оцінки – 10 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 800 грн;
частини нежитлового приміщення адмінбудівлі площею 12,7 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Корець, вул. Київська, 124, що перебуває на балансі ДУ «Рівненський
обласний лабораторний центр Держсанепідемслужби України» з метою укладення
договору оренди визнано ТОВ «НІКоС.Оціночна компанія». Строк виконання робіт з
оцінки – 10 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 800 грн.
сховища для техніки № 118 площею 158,2 м2 за адресою: Рівненська обл., м.
Острог, просп. Незалежності, 58а, що перебуває на балансі Національного університету «Острозька академія» з метою укладення договору оренди – визнано ТОВ
«НІКоС.Оціночна компанія». Строк виконання робіт з оцінки – 12 календарних днів.
Вартість виконання робіт з оцінки – 1 850 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбулися 20.10.2016
Переможцями конкурсу визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної оцінки та експертизи» на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення на 1-му поверсі гуртожитку № 2 площею 9,32 м2 за
адресою: вул. Г.Сковороди, 1/3, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавської державної аграрної академії. Вартість виконаних робіт – 1 050,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення – кімната № 30 площею 18,4 м2 за адресою: вул.
Юр’ївська, 1а, м. Кобеляки, Полтавська обл., що обліковується на балансі Відділу агропромислового розвитку Кобеляцької районної державної адміністрації.
Вартість виконаних робіт – 1 163,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 24.10.2016
№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

1 Нежитлове приміщення
2 Нежитлове приміщення
3 Нежитлове приміщення
4 Частина нежитлового приміщення
5 Частина нежитлового приміщення
6 Частина нежитлового приміщення
7 Частина нежитлового приміщення
8 Нерухоме майно
9 Нежитлове приміщення
10 Частина нежитлового приміщення

Термін ви- Вартість
СОД – переможець конання, ка- виконання
ленд. днів робіт, грн
1 546,89 м. Київ, вул. Магніто- ПП «Професійна ана4
4 700
горська, 5
літика нерухомості»
36,3 м. Київ, вул. Еспланад- ПП «ЕНЕРГОМАКС»
3
3 400
на, 4-6
1,0 м. Київ, вул. Шолуден- ТОВ «Українські інно4
3 150
ка, 4, корп. № 13
ваційні консультанти»
10,0 м. Київ, вул. Борщагів- ТОВ «Українські інно4
3 350
ська, 148
ваційні консультанти»
4,0 м. Київ, просп. Комаро- ТОВ «Українські інно4
3 250
ва, 1, корп. №11
ваційні консультанти»
15,9 м. Київ, вул. Салтикова- ТОВ «ГЕБОРА»
3
3 450
Щедріна, 2, літ. А
6,0 м. Київ, вул. Дорого- ТОВ «КП «Оріяна»
3
3 500
жицька, 9
65,0 м. Київ, просп. Пере- ТОВ «ГЕБОРА»
3
3 450
моги, 34
12,0 м. Київ, вул. Смолен- ТОВ «КП «Оріяна»
3
3 500
ська, 19
6,25 м. Київ, просп. Пові- ПП «ЕНЕРГОМАКС»
3
3 500
трофлотський, 35
Площа, м2

Адреса об’єкта оцінки

до уваги оцінювачів
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
03.01.2017

м. Київ

Продовження додатка

№
з/п

№1

Про поновлення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

Відповідно до частини шостої статті 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні» у зв’язку з підвищенням кваліфікації оцінювачами, що зареєстровані в Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів
оціночної діяльності, НАКАЗУЮ:
1. Поновити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів відповідно до поданої інформації про підвищення кваліфікації за відповідними напрямами оцінки майна (перелік додається).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити інформування громадськості
щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному бюлетені про приватизацію», додатку до
«Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» та на веб-сайті Фонду державного
майна України в Інтернеті.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду

Н. Лебідь
Додаток
до наказу ФДМУ
від 03.01.2017 № 1

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено
Свідоцтво про реєстрацію у ДержавКваліфікаційний документ оцінювача
ному реєстрі оцінювачів та СОД
Прізвище, ім’я та по батькові
номер
дата видачі
номер
дата видачі навчальний заклад
1 Асєєв Олег Анатолійович
11001
11-10-2013
822
26-05-2000
УКШ
2 Бервін Володимир Петрович
2862
19-05-2005
2498
21-07-2001
ІКЦ УТО
3 Дьяченко Яків Якович
3580
11-07-2005
21
26-11-1999
Експерт-Л
4 Зайцев Олександр Юрійович
942
26-12-2014
МФ № 298
06-12-2014
Придн.ДАБтА
5 Звержанська Раїса Дмитрівна
8757
09-06-2011
МФ 2009
02-10-2004
УКШ
6 Зорін Олександр Сергійович
8060
28-01-2010
МФ № 6428
25-10-2008
ХЦНТЕІ
МФ № 4640
02-12-2006
ХЦНТЕІ
7 Карпенко Вадим Миколайович
2407
04-09-2002
21
03-07-2001
ВМУРЛ Україна
8 Кухаренко Олександр Анатолійович
822
15-09-2014
ЦМК № 674
22-12-2012
МІБ
ЦМК № 6
05-07-2014
МІБ
9 Макаров Руслан Вікторович
5797
20-08-2007
МФ № 5126
02-06-2007
УКШ
ЦМК № 326
02-06-2007
УКШ
10 Мельниченко Ігор Дмитрович
66
17-03-2015
МФ № 275
22-11-2014
УКШ
11 Нікітчина Тетяна Володимирівна
5999
13-11-2007
МФ №5389
20-10-2007
МІБ
302
15-09-2000
Експерт-Л
12 Нікулічев Олексій Юрійович
11653
27-11-2013
МФ № 8230
26-10-2013
МІБ
13 Рева Ірина Віталіївна
191
07-09-2015
ОЗ № 138
20-12-2003
МІБ
14 Рудь Олександр Васильович
11248
22-10-2013
МФ № 8215
05-10-2013
УКШ
15 Сітнікова Анна Олександрівна
10364
27-08-2013
МФ № 7719
11-12-2010
МІБ
16 Сорокіна Ірина Станіславівна
67
17-03-2015
МФ № 287
22-11-2014
УКШ
17 Чайковський Юрій Вікторович
2681
18-04-2005
МФ 2601
13-11-2004
Придн.ДАБтА
18 Чермошенцева Олена Валентинівна
2988
07-06-2005
МФ 2970
12-02-2005
МІБ
1190
31-10-1998
МЦПІМ
19 Широка Катерина Євгеніївна
24
23-01-2015
МФ № 306
06-12-2014
Придн.ДАБтА
20 Шишко Денис Анатолійович
6670
14-07-2008
МФ № 6116
07-06-2008
УкрАкадБізн
МФ № 5970
19-04-2008
УкрАкадБізн
№
з/п

Регiон
Донецька обл.
м. Дніпропетровськ
м. Київ
Донецька обл.
Київська обл.
м. Харків
Дніпропетровська обл.
м. Київ
м. Дніпропетровськ
Івано-Франківська обл.
м. Київ
м. Київ
Київська обл.
м. Київ
м. Київ
Луганська обл.
м. Дніпропетровськ

63
64
65
66
67

м.Житомир
м. Запоріжжя
м. Дніпропетровськ

Примітка. УКШ – ТОВ «Українська комерційна школа»; ІКЦ УТО - Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний

центр» Українського товариства оцінювачів; Експерт-Л - ТОВ «Навчально-консалтинговий центр «Експерт-Л»; Придн.ДАБтА –
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»; ХЦНТЕІ – ПрАТ «Харківський центр науково-технічної та
економічної інформації»; ВМУРЛ Україна – Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; МІБ – ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу»; МЦПІМ – Міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджменту; УкрАкадБізн – Українська
академія бізнесу та підприємництва.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
03.01.2017

м. Київ

№2

Про зупинення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні», якою передбачено обов’язкове підвищення кваліфікації оцінювачами за відповідними напрямами оцінки майна не
рідше одного разу на два роки, НАКАЗУЮ:
1. Зупинити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, які не виконали вимоги Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (перелік додається).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити інформування громадськості
щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному бюлетені про приватизацію», додатку до
«Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» та на веб-сайті Фонду державного
майна України в Інтернеті.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду

Н. Лебідь
Додаток
до наказу ФДМУ
від 03.01.2017 № 2

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких зупинено
№
з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Алдохін Олексій Анатолійович
Андрійченко Пилип Борисович
Антонюк Вячеслав Вікторович
Астаф’єва Ельвіна Енверівна
Бескровна Світлана Миколаївна
Борисенко Ганна Сергіївна
Бредіхіна Олена Анатоліївна
Бурдукова Інна Анатоліївна
Вознюк Ірина Леонідівна
Гаєвий Сергій Анатолійович
Гаріпов Ренат Феліксович
Георгієвський Олег Дмитрович
Герась Юлія Вячеславівна
Глега Вячеслав Вячеславович
Глибіна Ганна Миколаївна
Голубинська Ніна Олександрівна
Грабарь Інна Георгіївна
Грибань Алла Олександрівна
Гузій Сергій Сергійович
Демчук Тамара Володимирівна

Свiдоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
номер
дата видачі
7240
28-01-2009
8566
13-01-2011
10158
02-08-2013
9776
29-03-2013
3451
04-07-2005
45
16-02-2015
9904
13-06-2013
43
16-02-2015
8633
10-03-2011
5479
28-04-2007
2496
25-03-2005
2494
25-03-2005
7626
10-07-2009
9881
03-06-2013
11095
16-10-2013
3024
16-06-2005
10672
17-09-2013
5887
01-10-2007
5348
23-03-2007
5260
19-02-2007

21
22

Драбанюк Галина Іванівна
Дронь Володимир Володимирович

3660
256

14-07-2005
28-01-2014

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію»
Редактор В. П. Борківська
тел. (044) 200-36-58, 200-35-01

Розповсюдження Г. О. Деянова
тел./факс (044) 200-35-81

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
МФ №6568
МФ № 7739
МФ № 4752
МФ № 7730
МФ 2513
МФ № 308
МФ № 8592
МФ № 327
МФ №6629
МФ №4739
МФ 2666
МФ 2881
МФ 2514
МФ № 8628
МФ №6632
МФ 2803
МФ № 2515
МФ 2826
МФ № 4682
ЦМК № 294
МФ 2808
МФ № 2672
ЦМК № 584

дата видачі
13-12-2008
18-12-2010
23-12-2006
18-12-2010
25-12-2004
13-12-2014
15-12-2012
20-12-2014
20-12-2008
16-12-2006
18-12-2004
25-12-2004
25-12-2004
22-12-2012
20-12-2008
25-12-2004
25-12-2004
25-12-2004
16-12-2006
23-12-2006
25-12-2004
18-12-2004
18-12-2010

навчальний заклад
Експерт-Сервіс
Експерт-Сервіс
Експерт-Л
Далекс-експерт
Далекс-експерт
МІБ
ХЦНТЕІ
Експерт-Л
МІБ
УКШ
Експерт-Сервіс
ІКЦ УТО
Далекс-експерт
МІБ
МІБ
МІБ
Далекс-експерт
Егіда
УКШ
ККН
ККН
УКШ
Далекс-експерт

Регiон
м. Донецьк
м. Київ
м. Хмельницький
м. Сімферополь
м. Дніпропетровськ
Запорізька обл.
м. Донецьк
Київська обл.
м. Житомир
м. Донецьк
м. Миколаїв
м. Полтава
м. Сімферополь
м. Хмельницький
АРК
м. Чернівці
м. Севастополь
м. Суми
м. Донецьк
м. Київ
м. Хмельницький
м. Сімферополь

Над номером працювали:
О. В. Царуліца
(видавнича підготовка)

Т. м. утеченко
(дополіграфічна підготовка)

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Свiдоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД
Прізвище, ім’я та по батькові
номер
дата видачі
Дюкарева Олена Павлівна
9686
19-02-2013
Жердєв Сергій Миколайович
10407
28-08-2013
Здирко Дмитро Юрійович
22
23-01-2015
Зінченко Григорій Петрович
5135
19-01-2007
Ігумнов Володимир Володимирович 3253
21-06-2005
Ілляшенко Олена Олександрівна
7
16-01-2015
Камінський Артем Володимирович 947
26-12-2014
Кардаполов Андрій Анатолійович
928
15-12-2014
Карімов Денис Шамільович
5291
06-03-2007
Каюрін Сергій Борисович
2867
19-05-2005
Кисельова Валентина Петрівна
6637
02-07-2008
Кіяшко Ольга Сергіївна
9782
03-04-2013
Ковбич Костянтин Миколайович
7254
10-02-2009
Кокот Антоніна Анатоліївна
9041
27-01-2012
Колеснікова Валентина Жоржівна
3325
22-06-2005
Конаш Ірина Наумівна
2255
08-02-2005
Коноваленко Ольга Лойзівна
7329
27-02-2009
Копотя Євген Миколайович
5066
27-12-2006
Корнієнко Вікторія Петрівна
7216
22-01-2009
Косогов Олександр Олексійович
557
16-04-2014
Кочкаренко Олександр Вікторович 5498
17-05-2007
Кручина Ігор Сергійович
2891
25-05-2005
Кузенко Олена Анатоліївна
9627
28-01-2013
Куцмус Олександр Васильович
10162
02-08-2013
Лавриненко Наталія Олегівна
10
17-01-2015
Левчук Ольга Олегівна
38
09-02-2015
Лисиченко Світлана Миколаївна
2788
06-05-2005
Литвин Оксана Олександрівна
9611
18-01-2013
Луцький Андрій Борисович
2587
07-04-2005
Любенко Микола Олексійович
5164
29-01-2007
Лясковець Валентина Василівна
2386
09-03-2005
Макуха Наталія Федорівна
2405
09-03-2005
Мальченко Валерій Вікторович
7056
25-11-2008
Медяник Артем Ігорович
10922
10-10-2013
Мельник Лідія Аркадіївна
9869
23-05-2013
Мозолевська Олена Олександрівна 11865
23-12-2013
Мошенець Олена Ігорівна
277
05-08-2016
Мощеніков Юрій Сергійович
3157
17-06-2005
Недовєсова Наталія Миколаївна
2618
11-04-2005
Немялковський Олександр Олек11042
15-10-2013
сандрович
Носовський Віктор Володимирович 8158
18-03-2010
Огурок Зоряна Андріївна
6409
16-04-2008
Оленич Олександр Антонович
253
28-01-2014
Оприско Микола Васильович
7359
16-03-2009
Орзулов Максим Олександрович
10131
31-07-2013

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Кваліфікаційний документ оцінювача
номер
ЦМК № 669
МФ № 7725
МФ № 328
МФ №4699
МФ 2516
МФ № 313
ЦМК № 14
МФ №2815
МФ № 4774
МФ 2885
МФ №4723
ЦМК № 670
МФ №6611
МФ № 2703
МФ 2518
МФ 2817
ЦМК №442
МФ №4729
МФ №6557
МФ 2744
МФ № 4697
МФ № 2685
МФ 2715
МФ 2519
МФ № 314
МФ № 330
МФ 2750
МФ № 8650
МФ № 2752
МФ № 4791
мФ 2689
МФ 2867
МФ 2753
МФ № 8647
МФ № 7737
ЦМК №432
ЦМК № 15
МФ 2521
МФ 2522
МФ №2523

дата видачі
22-12-2012
18-12-2010
20-12-2014
16-12-2006
25-12-2004
13-12-2014
13-12-2014
25-12-2004
23-12-2006
25-12-2004
16-12-2006
22-12-2012
13-12-2008
18-12-2004
25-12-2004
25-12-2004
20-12-2008
16-12-2006
13-12-2008
25-12-2004
16-12-2006
18-12-2004
18-12-2004
25-12-2004
13-12-2014
20-12-2014
25-12-2004
22-12-2012
25-12-2004
23-12-2006
18-12-2004
25-12-2004
25-12-2004
22-12-2012
18-12-2010
13-12-2008
13-12-2014
25-12-2004
25-12-2004
25-12-2004

навчальний заклад
МІБ
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
ІКЦ УТО
Далекс-експерт
МІБ
УКШ
МІБ
Далекс-експерт
ІКЦ УТО
Егіда
МІБ
УКШ
УКШ
Далекс-експерт
МІБ
МІБ
УКШ
УКШ
МІБ
РУЦ
УКШ
Егіда
Далекс-експерт
МІБ
Львів.політех.
МІБ
МІБ
МІБ
ІКЦ УТО
Експерт-Л
Експерт-Л
МІБ
МІБ
Одес.акад.Попова
УКШ
Експерт-Л
Далекс-експерт
Далекс-експерт
Далекс-експерт

МФ № 6583
МФ 2811
МФ № 4802
МФ №6592
МФ 2830
МФ № 8608
МФ 2766
МФ №6675
МФ № 317
МФ № 4751
МФ 2524
МФ 2700
МФ 2525
МФ № 321
МФ № 8657
МФ № 335
МФ №6680
МФ №2709
МФ № 4814
МФ №4718
ЦМК № 445
МФ 2527
МФ 2845
МФ №6684
ЦМК № 17

13-12-2008
25-12-2004
23-12-2006
13-12-2008
25-12-2004
15-12-2012
25-12-2004
20-12-2008
13-12-2014
16-12-2006
25-12-2004
18-12-2004
25-12-2004
13-12-2014
22-12-2012
20-12-2014
20-12-2008
18-12-2004
23-12-2006
16-12-2006
20-12-2008
25-12-2004
25-12-2004
20-12-2008
13-12-2014

Експерт-Сервіс
МІБ
УКШ
Львів.політех.
МІБ
Полтав.універ.коопер.
МІБ
МІБ
МІБ
Егіда
Далекс-експерт
Егіда
Далекс-експерт
МІБ
МІБ
Експерт-Л
Львів.політех.
Егіда
ІКЦ УТО
УКШ
МІБ
Далекс-експерт
МІБ
МІБ
УКШ

Регiон
Київська обл.
Київська обл.
м. Київ
м. Запоріжжя
м. Сімферополь
м. Херсон
Київська обл.
Київська обл.
м. Сімферополь
м. Полтава
Житомирська обл.
м. Київ
м. Київ
м. Київ
м. Севастополь
м. Чернігів
м. Херсон
м. Київ
Київська обл.
м. Луганськ
м. Севастополь
м. Київ
м. Кіровоград
м. Севастополь
м. Київ
Львівська обл.
м. Черкаси
Львівська обл.
м. Івано-Франківськ
Чернігівська обл.
м. Херсон
м. Херсон
м. Київ
м. Кіровоград
м. Одеса
м. Київ
м. Київ
м. Сімферополь
АРК
м. Севастополь
Київська обл.
м. Львів
м. Львів
Львівська обл.
м. Полтава

Осауленко Сергій Тарасович
2859
19-05-2005
м. Київ
Панченко Олена Володимирівна
10378
27-08-2013
Луганська обл.
Петрученко Олена Володимирівна 941
26-12-2014
м. Київ
Пилько Олександр Миколайович
5483
14-05-2007
м. Донецьк
Поліщук Любов Олександрівна
3358
30-06-2005
м. Сімферополь
Полупанов Олександр Михайлович 3718
14-07-2005
м. Львів
Потапова Олена Леонтіївна
3371
30-06-2005
м. Севастополь
Пушкар Сергій Іванович
78
19-03-2015
м. Київ
Рак Віра Михайлівна
9633
29-01-2013
м. Київ
Решетняк Андрій Анатолійович
48
16-02-2015
Київська обл.
Риженко Дмитро Юрійович
7283
17-02-2009
Львівська обл.
Рижих Валентин Анатолійович
9341
22-06-2012
Луганська обл.
Русаченко Наталя Олексіївна
5445
20-04-2007
м. Донецьк
Рябошапка Ярослав Федорович
8196
20-04-2010
Київська обл.
Сабадаш Андрій Олексійович
7559
16-06-2009
Житомирська обл.
Сафаров Сергій Євгенович
3848
12-08-2005
м. Сімферополь
Світана Едуард Леонідович
2250
08-02-2005
м. Київ
Секрет Андрій Леонідович
7260
11-02-2009
м. Київ
Селівьорстов Андрій Володи35
02-02-2015
м. Київ
мирович
87 Сергієнко Геннадій Владиславович 2710
25-04-2005
МФ 2773
25-12-2004 МІБ
м. Севастополь
88 Ситник Олексій Олександрович
5500
17-05-2007
МФ № 4691 16-12-2006 Далекс-експерт
м. Севастополь
89 Сімакова Наталя Валеріївна
3007
16-06-2005
МФ 2848
25-12-2004 РУЦ
м. Севастополь
90 Сімонов Андрій Адольфович
298
18-02-2014
МФ № 6607 13-12-2008 УКШ
м. Миколаїв
91 Сомотов Станіслав Юрійович
7519
01-06-2009
МФ №6539
13-12-2008 УКШ
м. Київ
92 Старченко Віктор Васильович
5601
25-06-2007
МФ №4746
16-12-2006 УКШ
м. Харків
93 Старчиков Вадим Олексійович
10671
17-09-2013
МФ 2528
25-12-2004 Далекс-експерт
м. Севастополь
94 Степаненкова Анна Георгіївна
7608
02-07-2009
МФ № 6688 20-12-2008 ІКЦ УТО
м. Дніпропетровськ
95 Стрельнікова Оксана Андріївна
7409
08-04-2009
МФ №6692
20-12-2008 Далекс-експерт
АРК
96 Таран Євген Володимирович
2815
16-05-2005
МФ 2777
25-12-2004 МІБ
Черкаська обл.
97 Тарасюк Володимир Миколайович 2279
11-02-2005
МФ 2854
25-12-2004 МІБ
Хмельницька обл.
98 Ткаченко-Тодорова Світлана Єле- 4950
09-11-2006
МФ 2710
18-12-2004 УКШ
м. Київ
фирівна
99 Ткачук Галина Іванівна
2396
09-03-2005
МФ 2711
18-12-2004 УКШ
м. Київ
100 Удальцов Сергій Геннадійович
10196
08-08-2013
МФ 2529
25-12-2004 Далекс-експерт
м. Севастополь
101 Ул’янов Павло Геннадійович
2549
30-03-2004
МФ № 2530 25-12-2004 Далекс-експерт
м. Севастополь
102 Уманська Євгенія Олександрівна
11033
15-10-2013
МФ № 2531 25-12-2004 Далекс-експерт
м. Севастополь
103 Хвалін Роман Володимирович
5562
05-06-2007
МФ №4725
16-12-2006 УКШ
м. Сімферополь
104 Ходенкова Юлія Валентинівна
26
23-01-2015
МФ № 324
13-12-2014 МІБ
м. Херсон
105 Хорозова Людмила Георгіївна
3626
14-07-2005
МФ 2533
25-12-2004 Далекс-експерт
м. Сімферополь
106 Черепанов Ігор Сергійович
5155
25-01-2007
МФ № 4708 16-12-2006 УКШ
м. Київ
107 Черненко Тетяна Михайлівна
236
25-01-2014
МФ № 4745 16-12-2006 УКШ
м. Київ
108 Чечко Яна Володимирівна
7241
28-01-2009
МФ №6585
13-12-2008 Егіда
м. Київ
109 Чугай Наталя Олександрівна
3355
30-06-2005
МФ 2535
25-12-2004 Далекс-експерт
м. Севастополь
110 Шаруба Маргарита Олександрівна 2804
13-05-2005
МФ 2536
25-12-2004 Далекс-експерт
м. Севастополь
111 Щербак Олександр Вікторович
7476
06-05-2009
МФ №6586
13-12-2008 Егіда
м. Київ
112 Щиголь Ігор Миколайович
5069
27-12-2006
МФ №4684
16-12-2006 Експерт-Сервіс
м. Київ
Примітка. Експерт-Сервіс – Український центр післяаварійного захисту «Експерт-Сервіс»; Експерт-Л – ТОВ «Навчальноконсалтинговий центр «Експерт-Л»; Далекс-експерт – Центр післядипломної освіти підприємства «Далекс-Експерт»; МІБ – ПВНЗ
«Міжнародний інститут бізнесу»; ХЦНТЕІ – ПрАТ «Харківський центр науково-технічної та економічної інформації»; УКШ – ТОВ
«Українська комерційна школа»; ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів; Егіда – ТОВ «Агентство незалежної експертизи «Егіда»; ККН – Київський коледж нерухомості; РУЦ - ЗАТ
«Республіканський навчальний центр»; Львів.політех. – ВСП «Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних
технологій Національного університету «Львівська Політехніка»; Одес.акад.Попова – Одеська національна академія зв’язку
ім. О.С.Попова; Полтав. універ.коопер. – ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
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