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Управління з питань біржової діяльності та конкурсного продажу, т. 200-36-16
підсумки
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про конкурс з продажу
пакета акцій публічного акціонерного товариства
«Одеський припортовий завод», що не відбувся

Призначений на 14 грудня 2016 року конкурс з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» (код за ЄДРПОУ
00206539), яке знаходиться за адресою: вул. Заводська, 3, м. Южне, Одеська
обл., 65481, інформаційне повідомлення про проведення якого було опубліковано
в газеті «Відомості приватизації» № 87 (1003) від 31.10.2016, не відбувся у зв’язку
з відсутністю попиту від потенційних покупців.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області
про конкурс з продажу пакета акцій публічного акціонерного
товариства «Тернопільський радіозавод «Оріон», що не відбувся

Призначений на 15 грудня 2016 року конкурс з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Тернопільський радіозавод «Оріон» (код за ЄДРПОУ
22607719), яке знаходиться за адресою: вул. 15 Квітня, 6, м. Тернопіль, 46023, інформаційне повідомлення про проведення якого було опубліковано в газеті «Відомості приватизації» № 87 (1003) від 31.10.2016, не відбувся у зв’язку з відсутністю
попиту від потенційних покупців.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про проведення конкурсу з
продажу пакета акцій ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»

1. Дані про товариство.
Код за ЄДРПОУ 22607719.
Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство «Тернопільський радіозавод «Оріон».
Місцезнаходження товариства: вул. 15 Квітня, 6, м. Тернопіль, 46023.
Телефон /факс: (0352) 24-30-14 / (0352) 24-40-07.
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності, % – 0.
2. РВ ФДМУ по Тернопільській області пропонує до продажу пакет акцій у кількості 99 543 480 штук, що становить 96,129 % статутного капіталу товариства.
Статутний капітал товариства становить 25 888 000,00 грн.
Номінальна вартість однієї акції – 0,25 грн.
3. Початкова ціна пакета акцій товариства – 120 000 000,00 грн.
Крок торгів – 1 200 000,00 грн.
4. Характеристика товариства.
Основний вид діяльності за КВЕД: 26.30 – Виробництво обладнання зв’язку.
Середньооблікова чисельність штатних працівників станом на 1 грудня 2016
року – 600 осіб.
Монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках – товариство не визнано у встановленому порядку як таке, що займає монопольне становище на
загальнодержавному та регіональному ринках.
Відомості про нерухоме майно та площу земельної ділянки, які використовує
товариство, умови їх використання:
кількість споруд: 23 од.; кількість будівель: 13 од.; площа складських приміщень – 5,6 тис. м2; площа виробничих приміщень – 35,0 тис. м2; площа офісних
приміщень – 8,59 тис. м2; інших допоміжних приміщень – 50,23 тис. м2.
Загальна площа земельної ділянки – 14,0991 га: земельна ділянка площею
6,9657 га перебуває в оренді згідно з договором оренди від 24.11.2010, укладеним
з Байковецькою сільською радою строком на 49 років; земельна ділянка площею
3,0734 га перебуває в оренді згідно з договором оренди від 27.05.2015, укладеним
з Тернопільською міською радою строком на 5 років; земельна ділянка площею
1,0 га перебуває в оренді згідно з договором оренди від 14.02.2014, укладеним
з Круглоозерською сільською радою Голопристанського району Херсонської області строком на 10 років; земельна ділянка площею 2,24 га виділена товариству
рішенням Зборівської міської ради від 14.03.1980 № 5; земельна ділянка площею
0,3 га в с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області перебуває в користуванні на підставі Державного акта на право користування землею № 035408
від 1984 року; земельна ділянка площею 0,52 га в с. Ратищі Зборівського району
Тернопільської області перебуває в користуванні на підставі Державного акта на
право постійного користування землею № 000473 від 06.08.1997.
Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами викидів за 2015 р. становить 2,815 т, за які нараховано екологічний
податок в сумі 595,58 грн.
Обсяги скидів забруднюючих речовин безпосередньо в водні об’єкти за 2015
р. становить 0,6 т, за які нараховано екологічний податок в сумі 36,64 грн.
Обсяги утворення відходів протягом 2015 р. становлять 7,252 т, за які нараховано екологічний податок в сумі 11,31 грн.
Перевищень дозволених нормативів не встановлено, лабораторією підприємства ведеться періодичний контроль за обсягами викидів відповідно до умов,
які встановлені в дозволі на викиди № 61101100000 – 8.
Відходи І – ІV класу небезпеки протягом 2015 р. утилізовано спеціалізованими
організаціями, за що оплачено 50 078,00 грн.
Заборгованість зі сплати екологічного податку відсутня.
Виробництво обладнано 13 установками очищення вентиляційних викидів від
домішок пилу, стан обладнання задовільний, установки паспортизовані та зареєстровані, ступінь очищення становить від 90 % до 98 %.
Основні показники господарської діяльності товариства
за останні три роки та останній звітний період
Показник
2013 рік
2014 рік
2015 рік
9 місяців
2016 року
Чистий дохід від реалізації продукції (то27323
45484
73145
43432
варів, робіт, послуг), тис. грн
Чистий фінансовий результат, тис. грн
-5532
+86
+2271
+3219
Дебіторська заборгованість, тис. грн
4382
4615
5528
5633
Кредиторська заборгованість, тис. грн
11837
13707
12923
8217
Рентабельність, %
-20,25
0,19
3,11
7,4
Вартість активів, тис. грн
50949
52882
56728
55946
Вартість власного капіталу, тис. грн.
39112
39175
41385
43182
Величина чистого прибутку, тис. грн.
-5532
+86
+2271
+3219
5. Фіксовані умови конкурсу:
Покупець зобов’язаний забезпечити:
1. В економічній діяльності товариства:
збереження основних видів економічної діяльності товариства, які є на дату
підписання договору купівлі-продажу;
недопущення виникнення податкового боргу;
недопущення виникнення простроченої заборгованості товариства зі сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
виконання мобілізаційних завдань, визначених для товариства;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
виконання вимог Закону України «Про державне оборонне замовлення»;
виконання вимог Закону України «Про державну таємницю» в частині провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, забезпечення роботи
відділу режиму та охорони, збереження та обліку матеріальних носіїв секретної
інформації та функціонування приміщень для зберігання секретної інформації;
утримання в належному стані об’єктів та засобів цивільної оборони.

2. В інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
освоєння виробництва нових видів продукції (послуг), у тому числі для потреб
національної безпеки і оборони;
здійснення заходів з технологічного переозброєння та модернізації механообробного та інструментального виробництва, в тому числі шляхом впровадження
прогресивних технологій і новітнього технологічного обладнання, механізації та
автоматизації інших виробництв;
завершення розпочатої товариством розробки радіостанції з ППРЧ «Оріон
Р-173» для потреб Міністерства оборони України та введення їх у виробництво
протягом року після переходу права власності;
завершення розпочатих товариством робіт з модернізації радіостанції
«Р-173М» та системи зв’язку для потреб Укрзалізниці та силових структур з використанням стандарту ДМР;
удосконалення виробництва, організації праці та управління;
виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності
товариства згідно з бізнес-планом, поданим потенційним покупцем.
3. У соціальній діяльності товариства:
недопущення утворення простроченої заборгованості товариства перед працівниками із заробітної плати;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини
першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником
дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті
41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати переходу
права власності на пакет акцій;
виконання в повному обсязі колективного договору протягом строку його дії,
а після його завершення укладення нового або внесення змін до зазначеного договору в установленому законодавством порядку та його виконання;
здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України
«Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого
травматизму і професійних захворювань;
працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями, створення
належних умов праці для таких осіб з урахуванням їх особливих потреб, відповідного
облаштування виробництв та забезпечення доступу до них зазначених осіб.
4. У природоохоронній діяльності товариства:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства;
виконання заходів товариства щодо охорони навколишнього природного
середовища.
5. У сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:
належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення
товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на балансі
товариства;
сприяння недопущенню безоплатного використання державного майна та
його незаконного відчуження;
з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до повного виконання
умов договору купівлі-продажу пакета акцій голосування на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу,
зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства
виключно у разі отримання попередньої згоди РВ ФДМУ по Тернопільській області.
У разі неотримання такої згоди на день проведення загальних зборів акціонерів
товариства покупець зобов’язаний голосувати проти збільшення (зменшення)
розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на
інші господарські товариства;
недопущення з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до
повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій без попередньої
згоди РВ ФДМУ по Тернопільській області вчинення правочину з відчуження майна
товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом такого правочину,
перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Зазначена умова не застосовується до правочинів
щодо відчуження майна товариства, яке здійснюється в межах звичайної діяльності
товариства. Під відчуженням розуміються такі правочини, як купівля-продаж, міна,
дарування, безоплатна передача та передача до статутних (складених) капіталів
інших господарських товариств;
спрямування дивідендів, нарахованих на придбаний у процесі приватизації
пакет акцій, яким володіла до його продажу держава в особі регіонального відділення Фонду державного майна України до Державного бюджету України відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами
фінансово-господарської діяльності у 2016 році за період перебування пакета
акцій у державній власності.
Строк дії зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду
їх виконання, становить 5 років з дати переходу до покупця права власності на
пакет акцій товариства.
6. Інформація про наявність або відсутність радника: конкурс проводиться
без залучення радника.
7. Конкурс проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції», постанови Кабінету Міністрів
України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017 роках» (зі змінами і доповненнями), відповідно до Положення
про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств,
затвердженого наказом ФДМУ від 10.05.2012 № 639, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10.05.2012 № 282-р, рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 10.05.2012 № 674, зареєстрованими в
Міністерстві юстиції України 12.06.2012 за № 940/21252.
До участі у конкурсі не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є
держава Україна;
юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною радою України державою-агресором;
органи державної влади;
працівники державних органів приватизації;
державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні
акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;
особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим
бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або
є пов’язаними особами таких осіб;
юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави,
визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства.
Разом із заявою для участі в приватизації об'єкта державної власності подається інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі
фізичних осіб – кінцевих власників.
8. Для участі в конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу:
сплачує 24 000 000,00 грн як конкурсну гарантію на розрахунковий рахунок
№ 37313019011911 в Банку: ДКСУ м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 14037372,
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одержувач коштів – РВ ФДМУ по Тернопільській області. Призначення платежу:
конкурсна гарантія для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»;
сплачує 340,00 грн як реєстраційний збір на розрахунковий рахунок
№ 37187501900001, Банк: ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012, код за
ЄДРПОУ 14037372, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Тернопільській області. Призначення платежу: реєстраційний збір для участі у конкурсі з продажу пакета акцій
ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»;
подає конкурсну документацію та конкурсну пропозицію.
Конкурсна документація складається та запечатується в окремий непрозорий
пакет з написом «Конкурсна документація» із зазначенням на ньому тільки адреси
державного органу приватизації і назви конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.
Конкурсна пропозиція та документи, що підтверджують повноваження особи,
яка підписала конкурсну пропозицію, подаються у запечатаному непрозорому
пакеті з написом «Конкурсна пропозиція», на якому зазначаються тільки найменування, адреса державного органу приватизації та назва конкурсу. На пакеті не
повинна міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати
учасника конкурсу.
Потенційний покупець подає один примірник остаточного проекту договору
купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо його умов. Остаточний проект
договору купівлі-продажу запечатується в непрозорий пакет з написом «Остаточний проект договору купівлі-продажу», на якому зазначаються найменування
та місцезнаходження державного органу приватизації, назва конкурсу і потенційний покупець.
Потенційний покупець, учасник конкурсу має право замість сплати грошового внеску як конкурсної гарантії для участі в конкурсі надати банківську гаран-

тію на суму конкурсної гарантії – 24 000 000,00 грн, визначеної згідно з умовами
конкурсу.
9. Дата та час завершення приймання конкурсної документації:
після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу потенційні покупці до 28 грудня 2016 року письмово звертаються до регіонального
відділення та укладають з ним договір про конфіденційність і отримують пакет документації про конкурс, який містить документи відповідно до п. 6.8 Положення.
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівліпродажу завершується 5 січня 2017 року о 17.00.
10. Адреса приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 46008, РВ ФДМУ по
Тернопільській області, кабінет 603, щодня з 8.00 до 17.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 8.00 до 16.00.
11. Дата, час та місце початку та завершення приймання конкурсних пропозицій: реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій проводиться 16 січня 2017 року з 10.00 до 10.50 у РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 2-й поверх, зал засідань.
12. Дата, час та місце проведення конкурсу.
Конкурс з продажу пакета акцій ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»
буде проведено 16 січня 2017 року об 11.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 2-й поверх,
зал засідань.
13. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитися з товариством можна за адресою: 46023, м. Тернопіль, вул. 15
Квітня, 6, в робочі дні з понеділка по четвер з 9.00 до 16.00 після отримання в регіональному відділенні дозволу на відвідання товариства.

14. Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з організації
конкурсу.
Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання товариства можна
отримати за адресою: вул. Танцорова,11, м. Тернопіль, щодня з 8.00 до 17.00, по
п’ятницях та передсвяткових днях – з 8.00 до 16.00. Телефон для довідок (0352)
25-04-87. Електронна адреса: root_61@spfu.gov.ua.
Після отримання пакета документації про конкурс потенційний покупець
опрацьовує і подає до РВ ФДМУ по Тернопільській області один примірник пропозицій до договору купівлі-продажу пакета акцій з чітко зазначеними змінами
та доповненнями.
Приймання від потенційних покупців пропозицій до проекту договору купівліпродажу пакета акцій завершується 28 грудня 2016 року о 17.00.
15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
Вартісні показники товариства не перевищують суму еквівалентну 4 млн євро
(порогове значення визначене частиною першою статті 24 Закону України «Про
захист економічної конкуренції»).
За умови відсутності відносин контролю у товаристві або не перевищення його
сукупних вартісних показників, з урахуванням відносин контролю, еквівалентна
4 млн євро, придбання пакета акцій товариства не потребуватиме дозволу Антимонопольного комітету України чи Адміністративної колегії Антимонопольного
комітету України.
Покупець акцій у бездокументарній формі подає до державного органу приватизації в складі проекту остаточного договору купівлі-продажу інформацію про відкритий на ім’я покупця рахунок у цінних паперах у депозитарній установі та інформацію
про депозитарну установу в обсязі, необхідному для складання розпорядження про
виконання облікової операції з переказу придбаних покупцем акцій.

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ
ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 07.12.2016 № 2196)

Одеська область

Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Центр
тестування мобільної техніки» разом із земельними ділянками за адресою: 67661,
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Нерубайське, вул. Зелена, 1.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 09.12.2016 № 2220)

Миколаївська область

Єдиний майновий комплекс державного малого підприємства «Інженернотехнологічний центр «Миколаївбуд» за адресою: 54001, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 1а.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі єдиного
майнового комплексу – цех ректифікації колишнього структурного
підрозділу Дніпропетровського коксохімічного заводу ім. Калініна

Назва об'єкта: єдиний майновий комплекс – цех ректифікації колишнього структурного підрозділу Дніпропетровського коксохімічного заводу ім. Калініна.
Адреса об'єкта: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Коксохімічна, 1.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05393056, Публічне акціонерне товариство
«Євраз-Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» за адресою:
49064, м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 3.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою будівлю А літ. 2А-1 загальною площею з прибудовами та навісом – 1 484,8 м2; червоний куток літ. 2Б-1
загальною площею з тамбуром та прибудовою – 46,8 м2; будівлю майстерні літ.
2В-1 загальною площею з прибудовами – 189,1 м2; будівлю контори літ. 2Г-2 загальною площею з прибудовами 162,8 м2; будівлю насосної літ. 2Е-1 загальною
площею 75,2 м2; пакгауз погрузки літ. 2Ж-1 загальною площею 138,4 м2; будівлю
пропарників літ. 2З-1 загальною площею 45,4 м2; градирню літ. 2Є-1; сховища –
34 од.; туалет; навіс; автошлях літ. І – 1 830,0 м2; мостіння літ. ІІ – 757,5 м2; ємності
емальовані – 2 од. та інше рухоме майно. Підведені необхідні комунікації. Виробнича діяльність не здійснюється з 2014 року. Земельна ділянка у розмірі 21,728 га
перебуває в оренді балансоутримувача до 07.08.2017.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 13 921 091,00 грн, ПДВ – 2 784 218,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 16 705 309,20 грн.
Умови продажу:
покупець стає правонаступником усіх прав та обов’язків єдиного майнового
комплексу – цех ректифікації колишнього структурного підрозділу Дніпропетровського коксохімічного заводу ім. Калініна; забезпечує під час експлуатації об’єкта
виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та
дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; забезпечує виконання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища; здійснює заходи щодо створення: робочих місць у кількості не менше 10, безпечних і нешкідливих умов праці, що мінімізують випадки травматизму;
на вимогу продавця протягом здійснення контролю за виконанням умов договору
купівлі-продажу з боку регіонального відділення з моменту підписання акта передання покупець зобов’язаний надавати продавцю необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору, не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов договору; право користування, купівлі, оренди
земельної ділянки під об’єктом приватизації покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; подальше відчуження об’єкта
приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації у порядку, що затверджується ФДМУ; 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 – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні з продажу єдиного
майнового комплексу – цех ректифікації, без ПДВ») та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 в ГУДКУ у
Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 1 670 530,92 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10 % від початкової
ціни продажу об’єкта приватизації – єдиного майнового комплексу – цех ректифікації, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ,
вул. Коксохімічна, 1).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 12
січня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (http://www.utsb.kiev.ua) 16 січня 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 вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа»: http://www.utsb.com.ua цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), 51, оф.
11) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином
засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також докази надсилання
цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводяться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня

1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

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

Назва об'єкта: Єдиний майновий комплекс Державного комерційного торгового підприємства «Комбінат шкільного харчування».
Адреса об'єкта: 85327, Донецька обл., м. Мирноград, мікрорайон Молодіжний, буд. 58.
Ідентифікаційний код 20314278.
До складу ЄМК входять основні засоби у кількості 57 одиниць та малоцінний
інвентар у кількості 737 одиниць. Об’єкти нерухомості, що входять до складу ЄМК:
частина нежитлової будівлі загальною площею 1 545,9 м2 за адресою: 85327, Донецька обл., м. Мирноград, мікрорайон Молодіжний, буд. 58; нежитлова будівля
літ. «Б-1» загальною площею 332,9 м2, частина нежитлової будівлі літ. «В-1» загальною площею 38,0 м2 за адресою: Донецька обл., м. Мирноград, вул. Курська,
19. Земельні ділянки під об’єктами нерухомості не оформлені.
Основним напрямом діяльності є забезпечення харчування учнів загальноосвітніх шкіл м. Мирноград.
Кількість штатних працівників – 13 осіб, склад: директор, головний бухгалтер,
бухгалтер, кондитери 3, 4, 6 розрядів, робітник кухні, вантажник, сторожі, прибиральниця.
Баланс (одиниця виміру, тис. грн)
Звітний період*
Актив
2014 рік
2015 рік
ІІІ квартал 2016 року
Необоротні активи
257,3
254,5
244,1
Оборотні активи
44,1
1,4
13,7
Витрати майбутніх періодів
–
–
–
Необоротні активи та групи вибуття
–
–
–
Баланс
301,4
255,9
257,8
Пасив
Власний капітал
115,1
115,1
115,1
Забезпечення наступних витрат і платежів
–
–
–
Довгострокові зобов’язання
5,0
–
–
Поточні зобов’язання
181,3
140,8
142,7
Доходи майбутніх періодів
–
–
–
Баланс
301,4
255,9
257,8
* За наявною інформацією, за 2013 рік інформація відсутня.
Рентабельність підприємства за 2015 р. та ІІІ квартал 2016 р. становить 0.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 746 400,00 грн, ПДВ – 349 280,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 095 680,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
збереження основного виду діяльності підприємства; не допущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи
уповноваженого ним органу протягом 6 місяців від дня переходу до нього права
власності; створення безпечних умов праці та дотримання санітарних норм під
час експлуатації об’єкта; оплата за об’єкт здійснюється у строки, передбачені
чинним законодавством; після придбання об’єкта його новий власник стає правонаступником прав і обов’язків приватизованого підприємства відповідно до умов
договору купівлі-продажу та законодавства України; протягом року з моменту
набуття покупцем права власності на придбаний об’єкт покупець зобов’язаний
в установленому законодавством порядку здійснити державну реєстрацію припинення юридичної особи – Державного комерційного торгового підприємства
«Комбінат шкільного харчування»; не перешкоджати РВ ФДМУ по Донецькій області у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу, надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу до підписання акта підсумкової перевірки; у разі порушення
покупцем зобов’язань щодо збереження основного виду діяльності, термінів
оплати за придбаний об’єкт встановлюється відповідальність відповідно до вимог
чинного законодавства; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в
період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з
РВ ФДМУ по Донецький області із забезпеченням переходу до нового власника
всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівліпродажу, прав та обов'язків покупця згідно з законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни у сумі
17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на
р/р № 37187001011314 в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ
13511245, одержувач – РВ ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 209 568,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач – РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон за методом зниження ціни 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 ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни
проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого
наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено Товарною біржою «Універсальна товарно-сировинна біржа» 10.01.2017.
Час внесення цінових пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Заява на участь в аукціоні за методом зниження ціни та фотокопії документів,
що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржи
«Універсальна товарно-сировинна біржа»: http://www.utsb.kiev.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону за методом зниження ціни зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржи «Універсальна товарносировинна біржа» (01021, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, (вул. Воровського),
51, оф. 11) оригінали заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні за методом зниження ціни – 06.01.2017 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону за методом зниження ціни – Товарної біржи
«Універсальна товарно-сировинна біржа» виплачується покупцем у розмірі 1 % від
початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 20 956,80 грн.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-49
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ
Львівська область

Житловий будинок за адресою: Львівська обл., Сколівський р-н, смт Верхнє
Синьовидне, вул. Наливайка, 43. Приватизовано фізичною особою за 114 104,52
грн, у т. ч. ПДВ – 19 017,42 грн.

19 грудня 2016 року

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою,
на якій він розташований (державна власність)
Назва об'єкта: 2-квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: вул. Поповича, 4в, м. Буськ, Львівська область.

ЗАКАРПАТСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності – єдиного майнового комплексу
державного підприємства «Берегівський кар’єр»,
який орендується ПрАТ «Берегівський кар’єр»

Назва об'єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Берегівський кар’єр», який орендується ПрАТ «Берегівський кар’єр».
Балансоутримувач: ПрАТ «Берегівський кар’єр».
Адреса об'єкта: 90260, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво,
вул. Ференца Ракоці ІІ, 245.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача 32703031.
Вид діяльності об’єкта: виробництво неметалевих мінеральних добрив, н. в.
і. у; добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та
глинистого сланцю; добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів,
н. в. і. у; тощо.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу ЄМК входять: 37 будівель та
споруд, 21 трансортний засіб, 125 одиниць обладнання, устаткування, приладів,
меблів, та іншого майна. Об’єкти, які не підлягають приватизації та не входять до
складу ЄМК, – відсутні.
Відомості про земельні ділянки: у користуванні ПрАТ «Берегівський кар’єр»
відповідно до договорів оренди перебуває земельна ділянка площею 33,8724 га,
у т. ч.: 13,3857 га на території Берегівської міської ради та 20,4867 га на території
Мужіївської сільської ради Берегівського району.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на
території підприємства не утворюються і не зберігаються.
Об’єкт переданий в оренду ПрАТ «Берегівський кар’єр», термін дії договору
оренди до 05.02.2019.
Основні показники діяльності підприємства
Найменування показника
2013 рік 2014 рік 2015 рік 9 місяців 2016 року
Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн
1619
1642
2301
3973
Чистий прибуток (збиток), тис. грн
-193
-84
38
304
Рентабельність, %
–
–
0,02
0,08
Вартість активів, тис. грн
15698
15498
15436
15658
Дебіторська заборгованість, тис. грн
72
218
152
454
Кредиторська заборгованість, тис. грн
591
475
375
294
Кількість працівників станом на 01.09.2016 – 19.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 12 300 000,00 грн
(дванадцять мільйонів триста тисяч грн 00 коп), ПДВ – 2 460 000,00 грн (два мільйони чотириста шістдесят тисяч грн 00 коп).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 14 760 000,00 грн
(чотирнадцять мільйонів сімсот шістдесят тисяч грн 00 коп.).
Умови продажу:
збереження основних видів діяльності підприємства протягом п’яти років з моменту укладання договору купівлі-продажу; покупець є правонаступником всіх прав та
обов’язків державного підприємства; збереження кількості існуючих робочих місць;
забезпечення безпечних, нешкідливих умов праці, правил протипожежної безпеки
та цивільного захисту згідно з чинним законодавством України; недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу
(за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю
України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю
України) протягом 6 місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації; забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового
законодавства; здійснення заходів щодо збереження навколишнього середовища,
забезпечення дотримання санітарних та екологічних норм; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу в установленому законодавством порядку; не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю
за виконанням умов, надавати необхідні матеріали, відомості, документи про виконання умов до підписання акта підсумкової перевірки; подальше відчуження об’єкта
приватизації та/або передача його в заставу до повного виконання зобов’язань за
договором купівлі-продажу здійснюється виключно за згодою РВ ФДМУ по Закарпатській області, яка надається відповідно до порядку, встановленого ФДМУ та законодавством України, із збереженням для нового власника зобов’язань покупця за
договором купівлі-продажу, які не виконані на момент відчуження.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області, одержувач – РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310,
МФО 812016.
Грошові кошти в розмірі 1 476 000,00 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, перераховуються на р/р № 37316006018418, МФО 820172 в ДКСУ, одержувач – РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310.
Кінцевий термін приймання заяв – 9 січня 2017 р.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «ІННЕКС»
13 січня 2017 року. Час початку торгів – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій ) – 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 ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за
№ 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до товарної біржі «ІННЕКС» на електронну адресу:
www.market.comminnex.com. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу товарної біржі «ІННЕКС»
(03040, м. Київ, просп. Голосіївський, 70, кімн. 1103) оригінали заяв на участь в
акціоні 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 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 в робочі дні.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь в цьому аукціоні.
Отримати додаткову інформацію можна в РФ ФДМУ по Закарпатській області
за адресою: 88000, м. Ужгород, вул.Собранецька, 60 кімн. 315; телефон для довідок в Ужгороді (0312) 61-38-83.

ОДЕСЬКА область
РВ ФДМУ по Одеській області інформує, що аукціон за методом зниження
ціни в електронній формі з продажу єдиного майнового комплексу Державного підприємства «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут
холодильної техніки і технології «Агрохолод» за адресою: Одеська обл., Комінтернівський р-н, 21-й км Старокиївського шосе, 55 «д», призначений на 9 грудня
2016 року, відмінено.

Балансоутримувач: відсутній (об’єкт повернений у державну власність).
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва:
об’єкт розташований на відстані 320,0 м від дороги загального користування.
На майданчику розташований фундамент шириною 11,7 м, довжиною 18,95 м та
висотою 1,2 м. Готовність фундаменту – 70 %. Фундамент складається з бетонних
блоків (кількістю 47 штук) розміром 2,37х60х40. Фундаментні блоки мають ознаки
фізичного зносу 50 % (половинки). Водопровід, електроенергія, газопостачання
відсутні. Відстань до каналізації – 10,0 м.
Відомості про земельну ділянку:
місце розташування: вул. Поповича, 4в, м. Буськ, Львівська обл. Площа
земельної ділянки: 0,0266 га. Кадастровий номер 46206 10100:13:022:0209.
Категорія земель: землі житлової забудови. Земельні сервітути: право прокладання та експлуатації ліній електропередачі зв’язку, трубопроводів, інших
лінійних комунікацій.

№ 101 (1017)

ФДМУ – 25 років
Ціна об’єкта приватизації (без урахування ПДВ) – 48 700,00 грн (сорок вісім тисяч сімсот гривень), у т. ч.: вартість об’єкта незавершеного будівництва –
10 700,00 грн (десять тисяч сімсот гривень), вартість земельної ділянки – 38 000,00
грн (тридцять вісім тисяч гривень). ПДВ – 9 740,00 грн (дев’ять тисяч сімсот сорок гривень).
Початкова ціна об’єкта приватизації (з урахуванням ПДВ) – 58 440,00 грн
(п’ятдесят вісім тисяч чотириста сорок гривень), у т. ч.: вартість об’єкта незавершеного будівництва – 12 840,00 грн (дванадцять тисяч вісімсот сорок гривень),
вартість земельної ділянки – 45 600,00 грн (сорок п’ять тисяч шістсот гривень).
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом
із земельною ділянкою.
2. Подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для
нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням.
3. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта.
4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
5. 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.
Грошові кошти в розмірі 5 844,00 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.
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 13 січня 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 – 9 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) оригінали 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).
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).

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва (державна форма власності)

Назва об’єкта незавершеного будівництва: навчальний корпус (540 місць).
Місцезнаходження: вул. Я. Мудрого, 36, с. Княжий Міст, Мостиський р-н,
Львівська обл.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт розташований на
відстані 50,0 м від асфальтної дороги загального користування м. Судова Вишня.
Наявний фундамент – стрічковий із збірних бетонних блоків. В межах будівлі знаходяться фундаментні блоки (31 шт.) та фундаментні плити (8 шт.). Підведення
комунікацій водо-, теплопостачання, газу та електроенергії до об’єкта відсутні.
Фундамент частково підтоплений ґрунтовими водами.
Відомості про земельну ділянку: місце розташування: вул. Я. Мудрого, 36,
с. Княжий Міст, Мостиський р-н, Львівська обл. Площа земельної ділянки: 0,5 га.
Кадастровий номер 4622482400:04:009:0017. Категорія земель: землі житлової та
громадської забудови. Земельні сервітути та обмеження: використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням; безкоштовне і безперешкодне використання
об’єктів загального користування (пішоходні та автомобільні дороги, об’єкти інженерної інфраструктури); не чинити перешкод: у будівництві, реконструкції, ремонті
і експлуатації об’єктів інженерної і транспортної інфраструктури, що розміщуються
на суміжній ділянці; відведення води із сусідніх земельних ділянок; забезпечити
цілодобовий доступ до інженерних мереж для їх ремонту та обслуговування і не
чинити перешкод при будівництві нових.
Вартість об’єкта приватизації (без урахування ПДВ) – 344 358,29 грн (триста
сорок чотири тисячі триста п’ятдесят вісім гривень 29 копійок), у т. ч.: вартість
об’єкта незавершеного будівництва –38 658,29 грн (тридцять вісім тисяч шістсот
п’ятдесят вісім гривень 29 копійок); вартість земельної ділянки – 305 700,00 грн
(триста п’ять тисяч сімсот гривень).
ПДВ об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою –
68 871,66 грн (шістдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят одна гривня 66 копійок).
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною
ділянкою (з урахуванням ПДВ) – 413 229,95 грн ( чотириста тринадцять тисяч
двісті двадцять дев’ять гривень 95 копійок), у т. ч.: вартість об’єкта незавершеного будівництва – 46 389,95 грн (сорок шість тисяч триста вісімдесят дев’ять
гривень 95 копійок), вартість земельної ділянки – 366 840,00 грн (триста шістдесят
шість тисяч вісімсот сорок гривень).
Грошові кошти в розмірі 41 322,99 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. Я. Мудрого,36, с. Княжий
Міст, Мостиський р-н, Львівська обл.
Умови продажу об’єктів незавершеного будівництва:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в
експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого
цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання
акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом з земельною
ділянкою; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної
ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження
для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням; забезпечити вимоги екологічної безпеки,
охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого
введення в експлуатацію об’єкта; протягом одного року з моменту переходу права
власності до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті
приватизації згідно з чинним законодавством; протягом одного року після під-

писання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом
із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити право власності на
земельну ділянку згідно з чинним законодавством України; 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 13 січня 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 – 9 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
(зі змінами). 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) оригінали 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).
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).

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою,
на якій він розташований (державна власність)

Назва об'єкта: розчинно-бетонний вузол.
Місцезнаходження: вул. Львівська, 87б, м. Червоноград, Львівська обл.
Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернений у державну власність.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт розташований на
відстані 0,5 км від основної магістралі, у периферійній частині м. Червонограда.
Під’їзна дорога асфальтована. Роботи по водо-, тепло-, електропостачанню, каналізації, благоустрою території не проводились. Спостерігається пошкодження
та часткове руйнування наявних конструктивних елементів. Об’єкт являє собою
споруду каркасного типу прямокутної форми розміром 40,45 х 18,9 м. Наявні залізобетонні фундаменти стаканного типу, влаштовані монолітні з/б резервуари
прямокутної форми, каркас із з/б конструкцій: поперечних рам зі збірних з/б колон
і несучих елементів покриття (ферм), часткове вертикальне заповнення силікатною
цеглою та стіновими панелями, покриття споруди (з/б панелі) повністю відсутнє.
Об’єкт не законсервований, розташований на відкритій не огородженій земельній
ділянці, не охороняється, руйнується під дією атмосферного впливу.
Ступінь будівельної готовності – 38 %.
Земельна ділянка: площа – 3 428,0 м2.
Кадастровий номер 4611800000:06:002:0058.
Категорія земель:землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Земельні сервітути: відсутні.
Ціна об’єкта приватизації (без урахування ПДВ) – 1 004 543,00 грн (один мільйон
чотири тисячі п’ятсот сорок три гривні), у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва –
540 460,00 грн (п’ятсот сорок тисяч чотириста шістдесят гривень), земельної ділянки – 464 083,00 грн (чотириста шістдесят чотири тисячі вісімдесят три гривні).
ПДВ об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою –
200 908,60 грн ( двісті тисяч дев’ятсот вісім гривень 60 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації (з урахуванням ПДВ) – 1 205 451,60
грн (один мільйон двісті п’ять тисяч чотириста п’ятдесят одна гривня 60 копійок), у т. ч., об’єкта незавершеного будівництва – 648 552,00 грн (шістсот сорок
вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят дві гривні), земельної ділянки – 556 899,60 грн (п’ятсот
п’ятдесят шість тисяч вісімсот дев’яносто дев’ять гривень 60 копійок).
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом
із земельною ділянкою.
2. Подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної
ділянки, на якій розташований 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.
3. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта.
4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
5. Протягом півроку після підписання акта приймання-передання об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним законодавством України.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
купівлі-продажу 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.
Грошові кошти у розмірі 120 545,16 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.
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 13 січня 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.

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

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

Назва об'єкта: лазня-сауна з прибудовою, що перебувала на балансі КСП «Зірка» (ліквідовано ухвалою Господарського суду Донецької області від 10.04.2007
по справі № 12/58Б).
Адреса об'єкта: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Зелена, буд. 33.
Балансоутримувач: ліквідовано.
Відомості про об’єкт нерухомості: одноповерхова будівля лазні-сауни (літ. А-1)
з прибудовою (літ. А1-1) площею 138,5 м2. Фундамент шлаконаливний; стіни цегляні; покриття – толь; перекриття – залізобетонні плити; підлога – бетон. Будівля
введена в експлуатацію в 1984 році. Технічний стан незадовільний. Об’єкт не функціонує, фізичний знос – 54,8 %. Розмір земельної ділянки становить 631,0 м2.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 95 574 грн 00 коп., ПДВ – 19 114 грн 80 коп.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 114 688 грн 80 коп.
Умови продажу об’єкта:
можливе перепрофілювання об’єкта без зміни призначення щодо надання соціальних послуг; утримання об’єкта та прилеглої території у належному санітарному стані; забезпечення екологічних норм під час експлуатації об’єкта; питання
користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства; подальше відчуження та передача в заставу
покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу
здійснюються виключно за погодженням з органом приватизації із забезпеченням
переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент
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такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством
та договором, прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Сума грошових коштів у розмірі 11 468,88 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ
по Донецькій області.
Аукціон за методом зниження ціни 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 ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 р. № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
р. за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» http://www.utsb.
kiev.ua (електронний майданчик: https://www.utsb.com.ua) 10 січня 2017
року. Час внесення цінових пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
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Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 9 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) оригінали 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).
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).

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі під розбирання
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
будівель та споруд, які перебували на балансі СП «Новоселицький
м’ясокомбінат», разом із земельною ділянкою

Назва об'єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – будівлі та споруди, які перебували на балансі СП «Новоселицький м’ясокомбінат»
разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Кобилянська, 2а, с. Строїнці Новоселицького
р-у Чернівецької області.
Відомості про об'єкт: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
будівлі та споруди, які перебували на балансі СП «Новоселицький м’ясокомбінат»
разом із земельною ділянкою, розташовані на околиці с. Строїнці, на відстані близько 800,0 м від дороги місцевого значення. Поруч з об’єктом оцінки розташовані
аграрні поля, кладовище. У 30 хв. ходьби від об’єкта розташовані будівлі старого
м’ясокомбінату, споруди Новоселицького РЕС, газорозподільча та газозаправна
станції, інші виробничі та допоміжні промислові об’єкти.
На будівельному майданчику розпочаті будівництвом у 1985 – 1991 рр. перебувають у стані покинутого будівництва з 1991 року без консервації такі будівлі та
споруди згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 24 будівлі і споруди
(22 найменування), а саме:
1. Вагова-прохідна. 2. Розподільчий пристрій 10кв. 3. Водонапірна насосна
станція. 4. Пункт мийки та дезінфекції машин. 5. Дезінфектор. 6. Пожежні резервуари ємністю 250,0 м3 (2 шт.) 7. Резервуари 1 400,0 м3 (2 шт.). 8. Димохідна труба. 9. Внутрішньомайданчикові мережі каналізації. 10. Водонапірна башта 300,0
м3. 11. М’ясопереробний корпус. 12. М’ясожировий корпус. 13. Холодильник з
компресорною. 14. Корпус передубойного утримання худоби. 15. Матеріальний
склад. 16. Адміністративно-побутовий корпус. 17. Хлораторна. 18. Санбойня. 19.
Склад аміаку та масел. 20. Жирозбірник (жижезбірник). 21. Канижна. 22. Установка мазутопостачання.
Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не охороняється, навколо
всього будівельного майданчика є огорожа з залізобетонних плит.
Відомості про земельну ділянку: цільове призначення земельної ділянки (кадастровий номер 7323087900:02:005:0235) – для розміщення основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості. Площа земельної ділянки всього – 11,0706 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 2 042 474,00 грн (два
мільйони сорок дві тисячі чотириста сімдесят чотири гривень 00 коп.), у т. ч.: не
завершені будівництвом будівлі та споруди, які перебували на балансі СП «Новоселицький м’ясокомбінат», – 354 207,00 грн (триста п’ятдесят чотири тисячі двісті
сім гривень 00 коп.), земельна ділянка – 1 688 267,00 грн (один мільйон шістсот
вісімдесят вісім тисяч двісті шістдесят сім гривень 00 коп.).
ПДВ – 408 494,80 грн (чотириста вісім тисяч чотириста дев’яносто чотири
гривні 80 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 2 450 968,80
грн (два мільйони чотириста п’ятдесят тисяч дев’ятсот шістдесят вісім
гривень 80 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва та
привести земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, в належний стан (провести рекультивацію) відповідно до вимог чинного законодавства протягом 3
років з моменту підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного
будівництва.
2. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
3. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення розбирання та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівліпродажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору.
4. Земельна ділянка придбавається покупцем тільки під забудову.
5. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише за
умови збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 245 096,88 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 10.01.2017 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 ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 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).
Кінцевий термін приймання заяв: 06.01.2017 до 17.30 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» http://www.utsb.kiev.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної
біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. БульварноКудрявська (Воровського), 51, офіс 11) оригінали 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.
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні – 6 січня 2017 року до 17.00.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної форми власності – їдальні

Назва об'єкта: їдальня.
Адреса: Житомирська обл., Чуднівський р-н, смт В. Коровинці, вул. Терещенка, 12.
Балансоутримувач: ВАТ «Коровинецький цукровий завод», ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 00372397. Адреса: 13240, Житомирська обл., Чуднівський р-н,
смт В. Коровинці, пров. Піонерський, 2.
Відомості про об'єкт: до складу об’єкта приватизації входять: будівля їдальні – одноповерхова цегляна, загальна площа – 421,0 м2, рік будівництва – 1964,
фундамент стрічковий бутовий, перегородки цегляні, покрівля – азбофанера по
дерев’яній обрешітці, підлоги – бетонні, плиткові, інженерні мережі – електропостачання; господарська будівля загальною площею 67,8 м2, фундамент бутобетонний, стіни та перегородки цегляні, покрівля – азбофанера, підлога бетонна,
інженерні мережі відсутні.
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ФДМУ – 25 років

Відомості про земельну ділянку: площа – 0,1805 га. Цільове призначення – для
будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури. Кадастровий
номер 1825855300:01:003:0011.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 69 468,00 грн, ПДВ – 13 893,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 83 361,60 грн.
Умови продажу: можливе перепрофілювання; здійснення заходів щодо збереження навколишнього середовища, забезпечення дотримання санітарних та
екологічних норм під час експлуатації об’єкта; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою РВ ФДМУ по Житомирській області; набуття права користування або власності на земельну ділянку
здійснювати відповідно до чинного законодавства України.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 8 336,16 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, перераховуються на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку
820172. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 13578893.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв – 16 січня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 20 січня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення 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 ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 № 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. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на участь в аукціоні в 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 26.04.1998
за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову інформацію в робочі дні можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській обл., вул. 1
Травня, 20, кінм. 402, м. Житомир, 10008, тел. (0412) 420-416, в робочі дні з 9.00
до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону
можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка,
52, тел. (0532) 56-00-37).

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

Назва об'єкта: лазня з обладнанням.
Адреса об'єкта: 20400, Черкаська обл., м. Тальне, вул. Кар’єрна, 1б.
Балансоутримувач: ТОВ «Тальнівський щебзавод» (код за ЄДРПОУ
01375038).
Адреса балансоутримувача: 20400, Черкаська обл., м. Тальне, вул. Кар’єрна, 1.
Інформація про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля з ґанками (літ. З-І) загальною площею 260,6 м2. До складу будівлі входять: приміщення лазні площею
105,1 м2, рік будівництва – 1952 та приміщення душевої-гардеробної площею
155,5 м2, рік будівництва – 1966. Об’єкт використовується за призначенням. Загальний фізичний знос – 29,65 %, санітарно-технічний стан задовільний. До будівлі
підведені мережі електропостачання, водопостачання, каналізація, центральне
опалення. Об’єкт знаходиться на території ТОВ «Тальнівський щебзавод».
Обладнання: шафи для спецодягу – 28 шт., рік виробництва – 1974, фізичний
стан задовільний; пральна машина, рік виробництва – 1971, фізичний стан задовільний; пральна машина, рік виробництва – 1968, фізичний стан незадовільний.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 96 100,00 грн, ПДВ – 19 220,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 115 320,00 грн.
Умови продажу:
збереження профілю діяльності; покупець повинен здійснювати заходи щодо
збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних
та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної
безпеки згідно з чинним законодавством України; питання використання земельної
ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з
чинним законодавством після підписання акта приймання-передання об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.
Грошові кошти в розмірі 11 532, 00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна
казначейська служба України.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 16 січня 2017 року до
18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 20 січня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 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 року за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що
є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Перша
Універсальна Біржа «Україна» на електронну адресу: tbpubukraine@gmail.com.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна»: 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 86д 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 з
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію
можна отримати за телефоном (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404,
тел. (0472) 37-26-61.

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою для
підготовки до продажу земельних ділянок державної власності, на
яких розташовані об’єкти незавершеного будівництва,
що підлягають приватизації

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою,
погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи документації із
землеустрою (у разі необхідності її проведення), отримання витягу з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкти землеустрою:
1. Незавершене будівництво клубу (відділення № 3) за адресою: Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Слобідка, вул. Перемоги, 16.
Об’єкт – одноповерхова будівля з білої цегли, будівельна готовність близько
40 %. Розмір земельної ділянки визначається в ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2008
№ 890 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».

2. Незавершене будівництво другої черги теплиці за адресою: Чернігівська
обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 25.
Орієнтовна площа земельної ділянки – 1,0300 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 13.11.1998
№ 2138 «Про перелік об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: документація із землеустрою, зокрема проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки; позитивний висновок державної експертизи (у разі
необхідності її проведення), витяг з Державного земельного кадастру про земельну
ділянку, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою:
конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420); копія документа, що засвідчує
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів,
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним
законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання
робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку
пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами
виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом
ФДМУ від 29.09.11 № 1420) – для фізичних осіб –підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Останній день подання конкурсної документації – 18.01.2017.
Конкурс відбудеться 25.01.2017 о 10.00 в РВ ФДМУ по Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 305.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по
Чернігівській області.
Місцезнаходження комісії: РВ ФДМУ по Чернігівській області, м. Чернігів, просп.
Миру, 43, каб. 305. Телефон для довідок (0462) 67-63-02.

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’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п
1 Міністерство освіти і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02070693, Вінницький національний технічний університет, 21021,
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, тел. (0432) 59-87-45

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за незалеж- максимально можливий
місцезнаходження
загальна площа, м2
мета використання
ною оцінкою, грн
строк оренди
02070693.1.НЖОПША030 21100, м. Вінниця, вул. Ке67,0
267 359,00
1 рік
Розміщення майстерні з прилецька, 98
різки скла
реєстровий номер майна

Нерухоме майно –нежитлове вбудоване приміщення у
підвалі 9-поверхового гуртожитку № 5 (літ. Г)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій 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’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки
2 Міністерство освіти
і науки

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна
вартість майна за
площа, м2
незалежною оцінкою, грн
Нежитлові вбудовані приміщення
02070789.2.ОКМЕМЛ194 Донецька обл., м. Дружків34,3
79 170,00
першого поверху будівлі гуртожитку
ка, вул. Соборна, 26
Нежитлове вбудоване приміщення 02070789.2.ОКМЕМЛ194 Донецька обл., м. Дружків16,7
32 956,00
третього поверху будівлі гуртожитку
ка, вул. Соборна, 26
найменування

00173367, Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії, 84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 26, тел. (06267) 4-31-32
00173367, Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії, 84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 26, тел. (06267) 4-31-32

реєстровий номер майна

місцезнаходження

максимально можливий
строк оренди
2 роки 360 днів

Розміщення офіса

2 роки 360 днів

Розміщення офіса

мета використання

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів 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 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». За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (057) 700-02-26.

ЗАКАРПАТСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Закарпатській 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

1 Державне агентство вод- 01037057, Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса, Закарпатська
них ресурсів України
обл., м. Ужгород, Слов’янська набережна, 5, тел. (0312) 61-28-53

реєстровий номер майна

Вбудоване нежитлове приміщення (поз. 33 за
01037057.1.АААБЕЕ246
планом) першого поверху частини будівлі (літ. А)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
загальна площа, м2
мета оренди
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Закарпатська обл., м. Ужгород,
9,2
48 788,00
2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна
Слов’янська набережна, 5
(підсобне приміщення їдальні)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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
03329054, Державне підприємство Львівський державний інститут
Нежитлові приміщення № 16 та 17 на 03329054.2.ХВЮЯШЖ342 м. Львів, вул. Бо29,4
458 335,00
2 роки 11 місяців Розміщення науково-дослідної установи, крім бюджетної
проектування комунального будівництва «Львівдіпрокомунбуд», 79005, першому поверсі 3-поверхового адмінігомольця, 9
станом на 31.08.2016
(для проведення досліджень й експериментальних розм. Львів, вул. Академіка Богомольця, 9, тел. (032) 275-12-54
стративного будинку
робок у сфері суспільних і гуманітарних наук)
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 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’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

1 Міністерство інфраструктури
України
2 Міністерство освіти і науки
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний
телефон)
21061678, ПД УДППЗ «Укрпошта», вул. 1100-річчя Полтави, 2, м. Полтава, 36000, тел. (05322) 7-34-23
02546752, Професійно-технічне училище № 6 м. Кременчука, вул. Республіканська, 87, м. Кременчук, Полтавська
обл., 39625, тел. (05366) 6-10-89

найменування
Частина нежитлового приміщення
Частини нежитлового приміщення їдальні

реєстровий номер майна
21560045.1700.АААЖЕЖ526
02546752.ЦЕДОВИ040

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за незалеж- максимально можливий
загальна площа, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
вул. Полтавська (50 років Жовтня), 22,
100,0
389 997,00
2 роки 11 місяців
м. Гадяч, Полтавська обл.
вул. Республіканська, 87, м. Кремен102,8
262 037,00
2 роки 11 місяців
чук, Полтавська обл., 39625
місцезнаходження

мета використання
Інше використання державного майна (розміщення
дитячої ігрової кімнати)
Розміщення майстерні з ремонту насосного обладнання
площею 72,8 м2 та розміщення складу-магазину площею 30,0 м2

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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СУМСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Сумській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п
1 Міністерство освіти і
науки України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалежною максимально можливий
мета використання
площа, м2
оцінкою, грн
строк оренди
Частина нежитлового 02547323.1.ЯРЦЦМИ012 м. Суми, вул. Охтирська, 31
2,0
5 180,00
2 роки
Розміщення оператора телекомунікацій, який надає
приміщення
станом на 31.10.2016
послуги з доступу до мережі Інтернет

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

найменування

реєстровий номер майна

02547323, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну», 40007, м. Суми, вул. Охтирська, 28, тел.: (0542)
33-20-22, 33-52-07
37512251, Шосткинське управління Державної казначейської служби України Сумської об- Нежитлові приласті, 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Садовий бульвар, 15, тел. (05444) 4-74-19
міщення

2 Державна казначейська
служба України

37512251.1.АААДЕГ531

місцезнаходження

Сумська обл., м. Шостка,
вул. Садовий бульвар, 15

122,8

236 380,00
станом на 31.10.2016

2 роки 364 дні

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює
побутове обслуговування населення (перукарні)

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

Назва органу
управління

Міністерство інфра- 22721970, Харківська дирекція УДППЗ «Укрпоструктури України шта», 61052, м. Харків, майдан Привокзальний, 2, тел.: (057) 712-46-43, 712-15-61
Міністерство еконо- 00190443, ДП «Український державний
мічного розвитку і науково-дослідний вуглехімічний інститут
торгівлі України
(УХІН)», 61023, м. Харків, вул. Весніна, 7,
тел.: (057) 704-13-18, 700-69-06
Державне космічне 14309830, ДП науково-дослідний і проектний
агентство України інститут «СОЮЗ», 61124, м. Харків, просп. Гагаріна, 168, тел.: (0572) 52-70-15, 51-40-66
Державне агентство 01038594, Харківське обласне управління
водних ресурсів
водних ресурсів, 61145, м. Харків, вул. КосУкраїни
мічна, 21, тел. (057) 701-01-83
Міністерство охоро- 01896866, Харківський національний мени здоров’я України дичний університет, 61022, просп. Науки,
4, тел.: (057) 707-73-80, 700-41-32

2

3
4
5

6

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

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

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлове приміщення – частина кімн. № 80 на цокольному поверсі різноповерхової (1-8) адміні- 21560045.2100.АААЖЕИ763 м. Харків, майдан Пристративної будівлі, інв. № 2950001, пам’ятка архітектури
вокзальний, 2
Нежитлові приміщення – частина кімн. № 45 площею 6,65 м2, частина кімн. № 49 площею 1,6 м2,
кімн. № 50, 51, 52, 53 на 1-му поверсі 3-поверхового інженерного корпусу, інв. № 213101, літ. А-3

–

Нежитлове приміщення – кімн. № 179 (механічна майстерня) на 1-му поверсі 13-поверхової будівлі лабораторно-конструкторського корпусу, інв. № 10002, літ. А-13

ДИННГВ 007

8

9

10 Міністерство освіти 04606538, ДВНЗ «Харківський коледж тек- Нежитлові приміщення – кімн. № 312, 313 на 3-му поверсі 5-поверхової будівлі навчального корі науки України
стилю та дизайну», 61022, м. Харків, 61058, пусу, інв. № 10101, реєстровий № 3008
м. Харків, вул. Данилевського, 3, тел.: (057)
700-36-22, 700-36-23
11 Державна служба 38631015, Головне управління Державної Частина бетонної площадки (фундамент) площею 22,3 м2, інв. № 11309495; нежитлова будівля
України з надзви- служби України з надзвичайних ситуацій
(контейнер) зовнішньою площею 11,6 м2, інв. № 11309497, літ. М-1; господарча споруда (стовп) –
чайних ситуацій
у Харківській області, 61013, м. Харків,
1 шт., інв. № 11309496
вул. Шевченка, 8, тел.: (057) 700-11-20,
700-41-44
12 Державна служба 38631015, Головне управління Державної Частина бетонної площадки площею 22,1 м2, інв. № 11309507; господарча споруда (контейнер) плоУкраїни з надзви- служби України з надзвичайних ситуацій
щею 15,5 м2, інв. № 11309505; бетонний стовп – 1 шт, інв. № 11309506
чайних ситуацій
у Харківській області, 61013, м. Харків,
вул. Шевченка, 8, тел.: (057) 700-11-20,
700-41-44
13 Державна служба 38631015, Головне управління Державної Частина бетонної площадки (фундамент) площею 24,8 м2, інв. № 11309504; нежитлова будівля
України з надзви- служби України з надзвичайних ситуацій
(контейнер) зовнішньою площею 9,2 м2, інв. № 11309502; господарча споруда (стовп) – 1 шт, інв.
чайних ситуацій
у Харківській області, 61013, м. Харків,
№ 11309503
вул. Шевченка, 8, тел.: (057) 700-11-20,
700-41-44

загальна
площа, м2
9,5

вартість майна за
максимально
незалежною оцінкою можливий строк
мета використання
без ПДВ, грн
оренди
137 200,00
1 рік
Розміщення пункту обміну валют

м. Харків, вул. Весніна, 12

79,25

508 300,00

1 рік

Розміщення виробництва поліграфічної продукції
(інше використання нерухомого майна)

м. Харків, просп. Гагаріна, 168

37,0

81 954,00

1 рік

Розміщення цеху з виготовлення меблів

320,0

205 700,00

1 рік

Розміщення складу

238,3

968 900,00

1 рік

Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на
основі приватної власності і проводить господарську діяльність з медичної практики

3,0

19 600,00

1 рік

6,5

20 200,00

1 рік

Розміщення громадської організації на площі, що
не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить не більш як 50,0 м2
Розміщення базової станції мобільного зв’язку та
антенно-фідерних пристроїв

Частина складу № 2 (бокси № 1, 5, 6) загальною площею 120,0 м2 в одноповерховій виробничій
01038594.401.УСЛЖЧУ228 Харківська обл., Харківбудівлі Центрального складу – склад № 2 (бокси № 1, 2, 3, 4, 5, 6) та відкрита площадка (залізоський р-н, смт Безлюбетонні плити) загальною площею 200,0 м2, інв. № 10310002, літ. Б-1
дівка, вул. Піщана, 9
Нежитлові приміщення 7-поверхового Навчально-наукового медичного комплексу «Університет–
м. Харків, вул. Текська клініка» ХНМУ, інв. № 10310018 (поліклініка), а саме: на 1-му поверсі частина приміщення
стильна, 4
гардеробу № 8.1 (4,0 м2), частина приміщення реєстратури № 8.2 (8,0 м2), вбиральні № 6,12, кабінети № 13, 14, 15, 16, 17 та у лівому крилі частина кабінету № 21 (20,0 м2), загальною площею
105,6 м2; на 2-му поверсі кабінет № 6 та у правому крилі частина кабінету № 9 (20,0 м2), загальною площею 35,2 м2; на 3-му поверсі у правому крилі частина кабінету № 10 (18,0 м2) та кабінет
№ 35, загальною площею 37,3 м2; на 5-му поверсі кабінети № 3, 18, 19 загальною площею 60,2 м2
Частина коридору 2-го поверху 3-поверхового корпусу «В» різноповерхової (3-7) будівлі
–
м. Харків, вул. ТекНавчально-наукового медичного комплексу «Університетська клініка» ХНМУ з двома 3-поверховими
стильна, 4
прибудованими корпусами «А» та «В», інв. №10310018 (поліклініка)
Частина даху (S = 3,8 м2) та частина технічного поверху (S = 2,7 м2) 9-поверхової будівлі гуртожит–
м. Харків, вул. Владиску, літ. А-9, інв. № 10320002
лава Зубенка, 33а

Міністерство охоро- 01896866, Харківський національний мени здоров’я України дичний університет, 61022, просп. Науки,
4, тел. (057) 707-73-80, 700-41-32
Міністерство освіти 02547910, Державний професійноі науки України
технічний навчальний заклад «Центр
професійно-технічної освіти № 3 м. Харкова», 61121, м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 33а, тел. (057) 365-10-45, 269-52-41
Міністерство освіти 02071197, Харківський національний уні- Частина вестибуля 1-го поверху 6-поверхового навчального корпусу, літ. И-6, інв. № 70994
і науки України
верситет радіоелектроніки, 61166, м. Харків, просп. Науки, 14, тел.: (057) 702-10-16,
702-10-13
Міністерство освіти 02071197, Харківський національний уні- Нежитлові приміщення – кімн. № Д-25, Д-26, Д-27 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального
і науки України
верситет радіоелектроніки, 61166, м. Хар- корпусу літ. Д-4, інв. № 70994, пам’ятки архітектури
ків, просп. Науки, 14, тел.: (057) 702-10-16,
702-10-13

7

місцезнаходження

–

м. Харків, просп. Науки, 14

8,7

95 700,00

1 рік

Розміщення торговельного об’єкта з продажу
канцтоварів, що призначаються для навчального
закладу (2,7 м2) та надання поліграфічних послуг (6,0 м2)
Розміщення буфету, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
(32,0 м2) та розміщення торговельного об’єкта з
продажу канцтоварів, що призначаються для навчального закладу (1,5 м2)
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі

02071197.1.ЯГЛКУС044

м. Харків, просп. Науки, 14

33,5

350 500,00

1 рік

04606538.1.ТЛНПЕТ033

м. Харків, вул. Данилевського, 3

19,0

142 800,00

1 рік

38631015.58.МТЧУРМ 114; м. Харків, вул. Ньюто38631015.58.МТЧУРМ 115; на, 132а
38631015.58.МТЧУРМ 116

33,9

54 100,00

2 роки
11 місяців

Розміщення телекомунікаційного обладнання
та антен

38631015.58.МТЧУРМ 120; Харківська обл., Но38631015.58.МТЧУРМ 121; воводолазький р-н,
38631015.58.МТЧУРМ 122 смт Нова Водолага,
пров. Манюшко, 2

37,6

33 000,00

2 роки
11 місяців

Розміщення телекомунікаційного обладнання
та антен

38631015.58.МТЧУРМ 117; Харківська обл., Борівь38631015.58.МТЧУРМ 118; кий р-н, смт Борова,
38631015.58.МТЧУРМ 119 вул. Колхозна, 38б

34,0

28 500,00

2 роки
11 місяців

Розміщення телекомунікаційного обладнання
та антен

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».

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Хмельницькій 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)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна
вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Приміщення в адміністра–
вул. Пушкіна, 4, м. Старокостянтинів,
88,1
235 392,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійтивній будівлі
Хмельницька обл., 31100
снює проектні, проектно-вишукувальні роботи
найменування

1 Хмельницька обласна 21315239, Старокостянтинівська районна державна адміністрація Хмельницької області, вул. Косдержавна адміністрація тянтина Острозького, 70, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл., 31100, тел. (03854) 3-30-90

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження
двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЧЕРКАСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1
2
3
4
5

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незамісцезнаходження
площа, м2
лежною оцінкою, грн
Міністерство економічного 00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науковоЧастина коридору першого поверху п’ятиповерхової
–
бульв. Шевченка,
3,97;
19 340,00;
розвитку і торгівлі України дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості», будівлі;
205, м. Черкаси
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел. (0472) 45-27-63
підвальне приміщення чотириповерхової будівлі
20,4
50 050,00
Міністерство освіти і науки 02125622, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького,
Частина приміщення вестибуля навчального кор2125622.76.К ШСССЛ002 бульв. Шевченка, 79,
5,0
25 330,00
України
бульв. Шевченка, 81, м. Черкаси, тел. (0472) 35-44-63
пусу № 3
м. Черкаси
Міністерство освіти і науки 05390336, Черкаський державний технологічний університет, бульв. Шев- Частина приміщення вестибуля на другому поверсі 05390336.1.ЯНЖОПА010 бульв. Шевченка,
4,5
22 570,00
України
ченка, 460, м. Черкаси, тел. (0472) 71-00-92
навчального корпусу № 1
460, м. Черкаси
Міністерство оборони
35123606, Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс», вул. Ільїна, 222,
Приміщення прохідної літ. Ж
–
вул. Комарова, 7а,
16,2
18 300,00
України
м. Черкаси, тел. (0472) 32-88-07
м. Умань, Черкаська обл.
Українська державна буді- 31782788, Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство Частина нежитлових приміщень (кімн. № 13 –
–
просп. Хіміків, 50,
93,57
287 728,00
вельна корпорація «Укрбуд» «Житлосервіс», вул. В’ячеслава Чорновола, 261/1, м. Черкаси, тел. 64-72-30 80,4 м2 та площі спільного користування – 13,17 м2)
м. Черкаси
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

Назва органу управління

найменування

реєстровий номер майна

максимально можлимета використання
вий строк оренди
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів;
розміщення складу
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
2 роки 363 дні
Розміщення офісного приміщення та використання
площ спільного користування

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, 307, 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».

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

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

Назва органу управління

1 Державна служба статистики
України
2 Міністерство оборони
України

21680000, Головне управління регіональної статистики, вул. Еспланадна,
4-6, м. Київ, 01601, тел. (044) 287-60-35
08024253, Державне підприємство «Київська військово-картографічна фабрика», 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 27/6, тел. (044) 236-61-68

найменування

реєстровий номер майна місцезнаходження

Нерухоме майно – час- 21680000.1.АААДЕЖ528 м. Київ, вул. Есплатина фасаду будівлі
надна, 4-6
Нерухоме майно – час–
м. Київ, вул. Шолутина даху
денка, 27/6

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна пломаксимально можвартість майна за незалежною оцінкою, грн
мета використання
ща, м2
ливий строк оренди
14,35
267 300,00
2 роки 11 місяців Розміщення зовнішньої реклами на будівлі
станом на 30.09.2016
10,0
308 280,00
2 роки 11 місяців Розміщення оператора телекомунікацій, який надає постаном на 30.09.2016
слуги з рухомого (мобільного) зв’язку

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

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону
на право оренди нерухомого державного майна

 Назва об'єкта: нежитлові приміщення № 87, 88 та частина приміщення
№ 89 (площею 13,7 м2) першого поверху будівлі (літ. А-4,А`), реєстровий
номер 01242892.1.АААДДЛ872, загальною площею 162,2 м2 за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43.
Згідно зі звітом про незалежну оцінку вартість нерухомого майна на 30.06.2016
становить без ПДВ 460 892,00 грн.
Об’єкт оренди перебуває на балансі ДВНЗ «Запорізький будівельний
коледж».
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.

№ 101 (1017)

Основні вимоги щодо умов конкурсу:
1. Цільове призначення: розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи, у навчальному закладі (орендна ставка 4 %).
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно із
стартовим. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць – грудень
2016 року становить без урахування ПДВ 1 537,00 грн на місяць.
3. Строк оренди – 1 рік з можливим продовженням договору оренди за умови
обов’язкового погодження з органом, уповноваженим управляти об’єктом оренди.
4. Забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними
нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням
нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.
5. Передане в оренду майно чи його частина не підлягає передачі в суборенду та приватизації.
6. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта
оренди в порядку, визначеному законодавством, та надати орендодавцю та ба-

лансоутримувачу копії договору страхування орендованого майна (страхового
поліса) разом з документами, що підтверджують оплату страхового внеску. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди
майно було застрахованим.
7. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна. Протягом
15 робочих днів після підписання договору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання
орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю та надати його копію орендодавцю. У разі потреби орендар укладає договори на комунальні послуги
безпосередньо з підприємствами, організаціями, які надають такі послуги.
8. Компенсувати протягом 10 календарних днів з дати підписання договору оренди
переможцем конкурсу витрат на виготовлення звіту про незалежну оцінку платнику названого звіту, якщо останній не стане переможцем конкурсу (за наявності документів,
що підтверджують виготовлення звіту про незалежну оцінку та його оплату).
9. На підтвердження зобов’язання по договору оренди і на забезпечення його
виконання протягом одного місяця з дати укладення договору оренди внести до
державного бюджету та балансоутримувачу завдаток в установленому чинним зако-
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нодавством співвідношенні, в розмірі, не меншому ніж розмір орендної плати за базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди.
10. Після отримання проекту договору оренди протягом п’яти робочих днів
повернути підписаний договір орендодавцеві.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону. Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення
виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії
такі матеріали:
відповідно до вимог п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011
№ 906: заяву про участь у конкурсі; проект договору з пропозицією щодо виконання
умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься
учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку
з ним; відомості про претендента.
Конкурс буде проведений о 10.00 на 21-й календарний день з дати опублікування інформації про проведення конкурсу в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 35, РВ
ФДМУ по Запорізькій області.
Реєстрація учасників конкурсу починається за 30 хв. та завершується за 10 хв.
до початку проведення конкурсу за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги,
50, кімн. 35, РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються протягом 15 календарних
днів з дати опублікування. Пропозиції подаються у конвертах з написом «На конкурс»
з відбитком печатки претендента щодня з 8.00 до 17.00, по п’ятницях та передсвяткових днях з 8.00 до 15.00 (обідня перерва з 12.00 до 12.45) за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 10, РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Якщо дата кінцевого терміну приймання заяв припадає на неробочий чи святковий день, то днем кінцевого терміну приймання заяв вважається попередній
перед такими вихідними чи святковими днями робочий день.
У разі, якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи святковий
день, то датою проведення конкурсу вважається наступний за вихідними чи святковими днями робочий день.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна

 Назва об'єкта: частина нежитлового приміщення загальною площею
6,0 м2 на першому поверсі будівлі «Б-3» – новий аеровокзал за адресою:
м. Львів, вул. Любінська,168.
Об’єкт оренди перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені
Данила Галицького».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Використання орендованого майна: розміщення пункту пакування
багажу (інше використання нерухомого майна).
Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить 1 967,50 грн без
ПДВ за базовий місяць оренди – вересень 2016 року, виходячи із вартості майна
157 400,00 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна 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. Укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору 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 № 332/16 від 17.11.2016.
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 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 12.00.
Кінцевий термін приймання 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 виконаня 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. 5), у робочі дні: понеділок – четвер з 9.00 до
18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі з оренди державного майна
РВ ФДМУ по Львівській області (каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого державного майна

 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлове приміщення загальною площею 388,4 м2 на першому цокольному поверсі навчального корпусу № 2 за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 1, що перебуває на балансі Національного університету фізичного виховання і спорту України.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.08.2016 становить 6 773 720,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
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 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – серпень 2016 р. без урахування ПДВ становить 22 579,07 грн; мета використання: розміщення їдальні,
що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі (орендна
ставка 4 %); найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно
до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11
місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому
санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване
майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу; здійснювати заходи протипожежної безпеки;
компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору
оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за
наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі
запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу
Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця
з моменту підписання договору оренди; внесений завдаток підлягає зарахуванню
в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг
орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за
звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений
висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; у разі відмови від
укладання або непідписання у встановлений термін договору оренди державного
нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної
плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного
бюджету та 50 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 16.00 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлове приміщення на першому поверсі будівлі загальною площею 85,3 м2,
що перебуває на балансі Державної регуляторної служби України, за адресою:
м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.07.2016 становить 1 074 710,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Державна регуляторна
служба України.
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 грудня 2015 р.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – липень 2016 року становить
13 433,88 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення автомийки; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою
орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його
цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців;
заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в
належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням
нормального фізичного зносу; здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору
оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за
наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі
запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу
Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця
з моменту підписання договору оренди; внесений завдаток підлягає зарахуванню
в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних
послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати
орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю
копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на
момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати
узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; перемо-

жець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом
5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; у
разі відмови від укладення або не підписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі
подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу у співвідношенні
50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 20 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 15.00 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали (для об’єктів 1-2):
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
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;
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;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб за наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа,
балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташування. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого державного майна

Відповідно до п.18 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906, та у зв’язку
з надходженням однієї конкурсної пропозиції, що відповідає умовам конкурсу,
опублікованим в офіційному виданні ФДМУ – газеті «Відомості приватизації» № 91
(1007) від 14.11.2016, регіональним відділенням прийнято рішення щодо укладення
договору оренди нежитлових приміщень площею 94,65 м2 відділення зв’язку (літ.
А), що перебувають на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта» та належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України, за адресою:
м. Житомир, вул. Гоголівська, 15 з ФОП Севастьяновим Є. Г.
Відповідно до п.18 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 та у зв’язку з
надходженням однієї конкурсної пропозиції, що відповідає умовам конкурсу, опублікованим в офіційному виданні ФДМУ – газеті «Відомості приватизації» № 91
(1007) від 14.11.2016, регіональним відділенням прийнято рішення щодо укладення договору оренди нежитлового приміщення площею 30,2 м2 на першому
поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Житомирській області та належить до сфери управління Державної
служби статистики України, за адресою: м. Коростень, вул. Коротуна, 1 з ФОП
Гарбариніною Л. О.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна

За результатами засідання конкурсної комісії відповідно до вимог пунктів 19
та 35 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 за № 906, наказом
регіонального відділення скасовано проведення конкурсу на право оренди державного нерухомого майна: частини приміщень адмінбудинку загальною площею
607,6 м2, а саме: цокольний поверх загальною площею 193,3 м2, 1-й поверх загальною площею 199,1 м2, 2-й поверх – загальною площею 215,2 м2, інвентарний номер
10300168, реєстровий номер 35939813.5.ШИВУИЮ268, за адресою: вул. Багата,
1, м. Тернопіль, що перебуває на балансі державної установи «Госпрозрахункова
група Тернопільської обласної державної адміністрації», ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ 35939813, у зв’язку з укладенням договору оренди з особою, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного державного майна
в оренду без проведення конкурсу, – Громадською організацією «Тернопільська
організація інвалідів».

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 30.11.2016

За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право укладення договору оренди державного нерухомого майна площею 5,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Бердичівська,
1, що перебуває на балансі Центрального госпіталю МВС України, конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з ФОП Чемерис К. С.

Продаж пакетів акцій на фондовій біржі
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-34-30
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІСКРА», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
3 Місцезнаходження товариства
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Значення показника

14314512
ПрАТ «ІСКРА»
08154, Київська обл., Києво-Святошинський
р-н, м. Боярка, вул. Соборності, 36
Розмір статутного капіталу товариства, грн
708 177,50
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
243 011
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
8,579
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
4 860,22
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
1
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
0,0
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23725243, ПрАТ Інвестиційна компанія «РОМЕКСІНВЕСТ»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
ЄДРПОУ 30370711, ПАТ «Національний депозитарій
України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
150
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
681, 6
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2

3
120,0
14,5
827,6
-78,1

4
12,0
0
0
-94,1

5
150,0
0
0
-2,3

442,6
166,6
0
0
609,2

428,1
184,7
0,3
0
612,8

413,5
268,1
0
0
681,6

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн
Баланс активів, тис. грн

19 грудня 2016 року

Продовження таблиці

1
10
11
12
13
14
15

2
Вартість власного капіталу, тис. грн
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн

ПАСИВ

3

4

5

224,8
0
0
384,4
0
609,2

130,7
0
0
482,1
0
612,8

128,4
0
0
553,2
0
681,6

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Викиди та скиди забруднюючих речовин у природне навколишнє середовище відсутні
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Відносно ПрАТ «ІСКРА» судове провадження у справі про банкрутство відсутнє
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Місцезнаходження фондової біржі
Телефон для довідок
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
Час початку торговельної сесії
Метод проведення аукціону (АПЦ - аукціон підвищення ціни / АЗЦ - аукціон зниження ціни / АБОЦ аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)

Українська фондова біржа
01034, м. Київ, пров. Рильський, 10
(044) 278-28-50
10.01.2017
11.00
АПЦ
Перші торги

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 –
2017 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних
товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 9 квітня 2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету
України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються:
інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);
для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);
для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

№ 101 (1017)
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ФДМУ – 25 років
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРКСІ», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
3 Місцезнаходження товариства
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Значення показника

14307512
ПрАТ «АРКСІ»
08154, Київська обл., Києво-Святошинський
р-н, м. Боярка, вул. Соборності, 36
Розмір статутного капіталу товариства, грн
9 082 085,75
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
2 484 581
6,839
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
273 303,91
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
28
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
7,4858 (належить до комунальної власності. На теперішній час проводиться поділ земельної ділянки,
після поділу площа становитиме 0,81 га.)
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23725243, ПрАТ Інвестиційна компанія «РОМЕКСІНВЕСТ»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
9 307, 7
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
42 117, 7
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

№
з/п
1
1
2
3
4

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2

4
6393,2
2,1
304438,1
-226,2

5
9307,7
0
0
-2,8

5
6
7
8

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн

3
4211,5
3010,2
139,9
-356,0
5826,9
35485,2
1,5
0

5437,3
36023,8
1,1
0

4947,9
37169,8
1,1
0

9

Баланс активів, тис. грн

41313,6

41461,1

42117,7

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОРИСПІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СОРТНАСІННЄОВОЧ», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
3 Місцезнаходження товариства
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Значення показника

04685271
ПрАТ «Бориспільське підприємство «Сортнасіннєовоч»
08300, Киівська обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 5
Розмір статутного капіталу товариства, грн
4 064 151,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
4 064 152
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
25,00
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
1 788 226,88
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
7
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
1,486
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23730178, ТОВ «Фондова компанія «Фаворит»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
1 229, 7
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
4 675, 4
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

№
з/п
1
1
2
3
4

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2

3
1185
55,1
2150,6
-489,2

4
1046,1
63,7
1642,2
-449,6

5
1229,7
42,3
2907,1
-1,2

2830,3
1963,5
0
0

2680,9
1887
0
0

2613,9
2059,1
8,9
2,4

4793,8

4567,9

4675,4

5
6
7
8

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн

9

Баланс активів, тис. грн

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА - 4»,
що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
3 Місцезнаходження товариства
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Значення показника

02133082
ПАТ «Пересувна механізована колона - 4»
09230, Київська обл., м. Ржищів, вул. Ярослава Мудрого, 70
Розмір статутного капіталу товариства, грн
938 580,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
327 280
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
8,717
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
170 185,60
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
5
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
3,47
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23730178, ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
318, 8
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
949, 6
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2

3
340,0
204
166,7
-14,0

4
340,6
199,6
170,6
-4,1

5
318,8
197,0
161,8
-3,2

1009
14,0
28,0
0
1051,0

960,2
28,5
0
0
988,7

927,9
21,7
0
0
949,6

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн
Баланс активів, тис. грн

№ 101 (1017)

Продовження таблиці

1
10
11
12
13
14
15

2
ПАСИВ

Вартість власного капіталу, тис. грн
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн

3

4

5

16872,2
0
18651,1
5789,6
0,7
41313,6

16646,0
0
18651,1
6164,0
0,7
41461,1

16643,2
0
18651,1
6823,4
0,7
42117,7

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Відомості про екологічний стан підприємства відсутні
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Відносно ПрАТ «АРКСІ» судове провадження у справі про банкрутство відсутнє
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1 Найменування фондової біржі
2 Місцезнаходження фондової біржі
3
4
5
6
7

Найменування показника

Значення показника

Фондова біржа «ІННЕКС»
03040, м. Київ, просп. Голосіївський (просп. 40-річчя
Жовтня), 70, 11-й поверх
Телефон для довідок
221-01-40
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
11.01.2017
Час початку торговельної сесії
10.00
Метод проведення аукціону (АПЦ - аукціон підвищення ціни / АЗЦ - аукціон зниження ціни / АБОЦ - АПЦ
аукціон без оголошення ціни)
Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Перші торги

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня
1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від
09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються:
інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);
для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);
для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

Продовження таблиці

1

2

10
11
12
13
14
15

Вартість власного капіталу, тис. грн
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн

ПАСИВ

3

4

5

3484,4
0
0
1309,4
0
4793,8

3037,0
0
0
1530,9
0
4567,9

3026,7
0
0
1648,7
0
4675,4

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Товариство має низький рівень ризику, оскільки не здійснює виробничої чи промислової діяльності. Екологічний вплив є несуттєвим
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Відносно ПрАТ «Бориспільське підприємство «Сортнасіннєовоч» судове провадження у справі про банкрутство відсутнє
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Місцезнаходження фондової біржі
Телефон для довідок
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
Час початку торговельної сесії
Метод проведення аукціону (АПЦ - аукціон підвищення ціни / АЗЦ - аукціон зниження ціни / АБОЦ аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)

Українська міжбанківська валютна біржа
04070, м. Київ-23, вул. Межигірська, 1
461-54-34
11.01.2017
11.00
АПЦ
Перші торги

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня
1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від
09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються:
інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);
для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);
для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

Продовження таблиці

1

2

10
11
12
13
14
15

Вартість власного капіталу, тис. грн
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн

ПАСИВ

3

4

5

869,0
0
0
182,0
0
1051,0

864,7
0
0
124,0
0
988,7

861,7
0
0
87,9
0
949,6

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище відсутні
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Відносно ПАТ «Пересувна механізована колона - 4» судове провадження у справі про банкрутство відсутнє
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Місцезнаходження фондової біржі
Телефон для довідок
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
Час початку торговельної сесії
Метод проведення аукціону (АПЦ - аукціон підвищення ціни / АЗЦ - аукціон зниження ціни / АБОЦ аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)

Фондова біржа «Перспектива»
м. Дніпропетровськ, вул. Воскресенська, 30
(056)373-95-94
11.01.2017
12.00
АПЦ
Перші торги

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня
1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від
09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються:
інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);
для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);
для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

19 грудня 2016 року

8

ФДМУ – 25 років

Продаж об’єктів групи Е
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 280-35-29
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж державного пакета акцій у статутному капіталі
приватного акціонерного товариства «Іста-Центр» на аукціоні

Найменування: державний пакет акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Іста-Центр» у кількості 552 478 штук, що становить 21,552 %
статутного капіталу товариства.
Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Самарський р-н,
вул. Курсантська, будинок 30, тел./факс: (056) 790-75-26.
Код за ЄДРПОУ 23073489.
Розмір статутного капіталу: 128 171 000,00 (сто двадцять вісім мільйонів сто
сімдесят одна тисяча) гривень.
Основний вид діяльності (за КВЕД): 27.20 виробництво батарей і акумуляторів.
Номінальна вартість пакета акцій: 27 623 900,00 (двадцять сім мільйонів шістсот двадцять три тисячі дев’ятсот) гривень.
Початкова ціна продажу пакета акцій: 42 953 000,00 (сорок два мільйони
дев’ятсот п’ятдесят три тисячі) гривень.
Площа земельної ділянки, на якій розташоване господарське товариство:
4,5726 га.
Місце розташування земельної ділянки: Дніпропетровська область, м. Дніпро,
Самарський р-н, вул. Курсантська, будинок 30.
Цільове призначення земельної ділянки: фактичне розміщення заводу стартерних акумуляторних батарей і проїзду.
Правовий режим земельної ділянки: постійне користування.
Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки: 54 357 239,76 (п’ятдесят чотири мільйони триста п’ятдесят сім тисяч двісті тридцять дев’ять гривень 76 копійок) гривень 76 коп.
Обсяги викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище:
1,439 т (вуглецю діоксид – 169,416 т).
Утворення і передача відходів: 229,38 т.
Стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд: задовільний.
Інформація про сплату екологічних зборів та платежів: 1 434,77 грн (декларація з екологічного податку).
Засоби платежу: грошові кошти.

Показники економічної діяльності за останні три роки
Показник
Баланс активів і пасивів, тис. грн
Рентабельність, %
Вартість власного капіталу, тис. грн
Чистий прибуток (збиток), тис. грн
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн

2013 р.
414 299
16,6
281 924
321
192 810

2014 р.
389 978
- 6 626,7
192 263
89 659
135 299

2015 р.
366 765
- 1 804,8
143 021
49 225
272 741

Показники господарської діяльності станом на 30 вересня 2016 року
Показник
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
Балансова вартість основних фондів, тис. грн
Знос основних фондів, тис. грн (% від основних фондів)
Дебіторська заборгованість, тис. грн
Кредиторська заборгованість, тис. грн

Значення показника
151
251 405
292 041
62 595
50 321

Умови аукціону.
Аукціон з продажу державного пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Іста-Центр» у кількості 552 478 штук, що становить 21,552 % статутного капіталу товариства, (далі – аукціон) буде проведено
у Фонді державного майна України 8 лютого 2017 року об 11.00 за адресою:
01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303 (3-й поверх).

Реєстрація учасників аукціону буде проводитись у день проведення аукціону
з 10.00 до 10.50 за місцем проведення аукціону.
В аукціоні мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
До участі в аукціоні не допускаються юридичні особи та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є
держава Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток,
паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава,
визнана Верховною Радою України державою-агресором; органи державної влади;
працівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання,
державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні
компанії та підприємства; особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон
визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн,
що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним
шляхом; особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб,
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій
частині, або є пов’язаними особами таких осіб; юридичні особи чи пов’язані з ними
особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державоюагресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані
санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 2015 року
№ 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), Указу Президента
України від 17 жовтня 2016 року № 467/2016, яким було введено в дію рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), та Закону України «Про санкції».
Аукціон буде проводитися відповідно до Порядку здійснення підготовки до
приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах
господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 22 травня 2012 року № 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 12 червня 2012 року за № 937/21249 (далі – Порядок).
Заява на участь в аукціоні (три примірники) за встановленою формою (додаток до Порядку) та документи, що додаються до заяви, подаються до Фонду державного майна України за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9
(поштою або у скриньку для вхідної кореспонденції на першому поверсі Фонду
державного майна України).
Кінцевий строк приймання заяв на участь в аукціоні – 2 лютого 2017 р.
Разом із заявою на участь в аукціоні подаються: інформація про потенційних
покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих
бенефіціарних власників (контролерів) відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу
доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про
фінансово-майновий стан.

Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати до державного органу
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також
обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою цієї статті,
покладається на покупця.
Згідно зі ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» особа (особи, що
діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які
належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства, зобов’язана не пізніше ніж за
30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове
повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення
здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та
опублікування в офіційному друкованому органі.
Відповідно до ст. 186 Закону України «Про приватизацію державного майна»
у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції,
покупець зобов'язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у
власність в інший спосіб чи отримання в управління акцій (часток, паїв) у розмірі,
що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому
органі управління відповідного суб'єкта господарювання. Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством
про захист економічної конкуренції.
Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державного
пакета акцій приватного акціонерного товариства «Іста-Центр» у розмірі одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 (сімнадцять)
грн, який вноситься на рахунок № 37183500900028 в Державній казначейській
службі України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945;
призначення платежу: реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні
з продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «ІстаЦентр», одержувач – Фонд державного майна України;
грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу державного пакета
акцій приватного акціонерного товариства «Іста-Центр», що становить відповідно 4 295 300,00 (чотири мільйони двісті дев’яносто п’ять тисяч триста) гривень,
які вносяться на рахунок № 37316021000058 в Державній казначейській службі
України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945;
призначення платежу: внесок грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни
продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «ІстаЦентр», одержувач – Фонд державного майна України.
Ознайомитись з приватним акціонерним товариством «Іста-центр» можна у
робочі дні за його місцезнаходженням: 49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
Самарський р-н, вул. Курсантська, будинок 30.
З питань реєстрації учасників аукціону звертатись до Фонду державного майна України, Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту
приватизації за телефонами: (+38044) 200-35-29, 200-36-56, 200-32-29 у робочі дні
з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю та у передсвяткові дні – з 9.00 до 16.45).

підсумки
Фонд державного майна України повідомляє, що аукціон з продажу державної
частки у статутному капіталі спільного підприємства «Керамнадра» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, що становить 51 % статутного капіталу
товариства, оголошений у газеті «Відомості приватизації» № 90 (1006) від 9 листопада 2016 року, запланований на 13 грудня 2016 року, не відбувся у зв’язку з
відсутністю заяв від потенційних покупців.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: автомобіль SAMSUNG SM5, реєстраційний
номер АА4174СТ, інвентарний номер 10510014, рік випуску – 2004, номер
шасі KNMA4C2BM5P602650, тип ТЗ (кузова) – легковий (седан), об’єм двигуна – 1998 см3, пальне – бензин, колір – чорний, пробіг – 203 302 км.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Вища рада юстиції.
Місцезнаходження об'єкта оцінки: вул. Студентська, 12а, м. Київ, тел.: (044)
481-06-57, 481-06-40. Мета проведення оцінки: виконання пункту 4 «Заходів
щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів,
утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які
використовують кошти державного бюджету», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710. 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: 84.23 – діяльність у сфері юстиції та правосуддя. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком, од.: один автомобіль. Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами) – балансова залишкова вартість
автомобіля SAMSUNG SM5 станом на 09.12.2016, тис. грн: 20,036. 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.
 2. Назва об’єкта оцінки: автомобіль OPEL OMEGA, реєстраційний номер 00794KI, інвентарний номер 10510007, рік випуску – 1998, номер шасі

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: частина учбово-лабораторного корпусу (частина будівлі: підвал, І, ІІ поверхи) (літер Б-3) площею 3,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Луцький національний технічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43018, Волинська обл., м Луцьк, вул. Львівська,
75. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для продовження дії договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332)
24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком: – . Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, усього: 16,0494 га (пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк,
вул. Львівська, 75. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування
навчального закладу. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
інформація відсутня. 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 – ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення площею
46,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне територіальне
управління юстиції у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45300,
Волинська обл., смт Іваничі, вул. Банківська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу
(0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса
замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної
ділянки, усього: 0,1266 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: смт Іваничі, вул. Банківська, 6. Цільове призначення
земельної ділянки: для обслуговування адміністративного приміщення. Правовий
режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: станом на 01.07.2016: 38,69 грн/м2. 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 – ФОП Сердюк С. В.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення адміністративного будинку
(паливна, приміщення для палива) площею 83,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління соціального захисту населення Маневицької РДА. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44600, Волинська обл., смт Маневичі,
вул. 100-річчя Маневич, 53. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@
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WOL0VBF69W1244289, тип ТЗ (кузова) – легковий (седан), об’єм двигуна –
2000 см3, пальне – бензин, колір – бежевий, пробіг – 392 538 км.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Вища рада юстиції. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Студентська, 12а, м. Київ, тел.: (044) 481-0657, (044) 481-06-40. Мета проведення оцінки: виконання пункту 4 «Заходів щодо
ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для
утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують
кошти державного бюджету», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710. 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: 84.23 – діяльність у сфері юстиції та правосуддя. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: один автомобіль. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) – балансова залишкова вартість автомобіля OPEL OMEGA станом на 09.12.2016, тис. грн:
8,166. 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 та платник послуг – Вища рада юстиції (вул. Студентська, 12а,
м. Київ, 04050).
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 спеціалізацією в межах цього «Оцінка колісних транспортних
засобів».
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 колісних транспортних засобів).
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: колісні транспортні засоби у визначенні, наведеному в Методиці товарознавчої експертизи та оцінки колісних
транспортних засобів, затвердженій наказом Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24.11.2003 № 142/5/8395 (зареєстрований в
Міністерстві юстиції України від 24.11.2003 за № 1074/8395).
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 27 грудня 2016 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) 3 січня 2017 р. о 14.00.

spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, усього: 0,1976 га (пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: смт Маневичі,
вул. 100-річчя Маневич, 53. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративного будинку, господарських будівель і споруд. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. 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): 31.12.2016. Платник робіт з оцінки – Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Маневицької РДА.
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).
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 напрямку «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен
перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до
Положення). Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта буде використовуватись інформація, визначена листом ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність 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) та
інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у ІІ-ІІІ
кварталах 2016 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що склалися у
ІІ – ІІІ кварталах 2016 року для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема декількох
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення,

майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2,08 тис. грн.
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський
майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807 за чотири робочих дні до опублікованої
дати проведення конкурсу (включно).

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки індивідуально визначеного майна

 Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля комбінату побутового обслуговування загальною площею 93,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: СТОВ «Первомайська птахофабрика». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 87050, Нікольський (Володарський) р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 13.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу на аукціоні
відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (у редакції постанови Кабінету
міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1033). Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./телефакс (057) 700-03-14,
електронна адреса: gosim_14@ spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: 1 одиниця. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій:
26,08634 тис. грн (станом на 01.10.2014). Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельних ділянок,
усього: 0,0118 га згідно з даними, наведеними у генеральному плані (схемі) технічного паспорту. Місце розташування земельних ділянок: 87050, Нікольський
(Володарський) р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 13. Нормативна грошова оцінка
земельних ділянок: за 1,0 м2 – 58,10 грн станом на грудень 2015 року. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2016.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
сертифікатів суб’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 напря-
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ФДМУ – 25 років
мами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), але не більший ніж 15 календарних днів, запечатаних в
окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Звертаємо увагу, що за результатами аналізу звітності ФДМУ середнє значення
ціни надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІІ – ІІІ кварталах 2016 року, для
окремо розташованої будівлі становить 2 700,00 грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27,
(057) 700-03-14.
Конкурс відбудеться 12 січня 2017 року об 11.00 у РВ ФДМУ по Донецькій
області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 3 площею
12,5 м2 одинадцятої групи приміщень на другому поверсі будівлі складу генеральних вантажів першого району порту (літ. А-2). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (код
за ЄДРПОУ 01125755). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 99. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій
області, телефон (057) 700-03-14, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник
робіт з оцінки: ТОВ «СТТ». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
5,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Структурний підрозділ
«Слов’янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» Регіональної філії
«Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», код за ЄДРПОУ 40150217/763. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ, пл. Привокзальна,
1. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг
з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, тел./факс (057)
700-03-14, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки: ФОП Варзін Є. О. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: державне майно загальною площею 441,3 м2, а
саме: будівля майстерні площею 355,2 м2 (літ. В) та будівля гаража площею
86,1 м2 (літ. Н). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Слов’янський
хіміко-механічний технікум (код за ЄДРПОУ 00208775). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Центральна, 41. Мета проведення оцінки:
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг
з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-03-14, електронна
адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки: ФОП Важинський А. А. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.12.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: державне майно загальною площею 119,1 м2,
а саме: частини приміщення спортивної зали площею 61,7 м2 другого поверху та нежитлові приміщення загальною площею 57,4 м2 третього поверху господарсько-побутового корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне будівельне училище
м.Краматорська» (код за ЄДРПОУ 02542018). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Паркова, 62. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-03-14, електронна адреса:
fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки: Донецький обласний центр туризму та
краєзнавства учнівської молоді. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля гаража загальною площею
645,0 м2 та нежитлова будівля ремонтних майстерень загальною площею
777,5 м2, що перебуває на позабалансовому рахунку орендаря. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Сользаводська, 11. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ
по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, тел./факс (057) 700-03-14, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Слов’янська керамічна
компанія «Укрресурси». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2016.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), але не більший ніж 5 календарних днів, запечатаних в
окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за необхідності);
інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Звертаємо увагу, що за результатами аналізу звітності ФДМУ середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що склалася у ІІ – ІІІ кварталах 2016 року, для
об’єктів нерухомого майна, зокрема декількох об’єктів нерухомого майна, що є
одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), становить 2 080,00 грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок (057) 700-03-27,
700-03-14.
Конкурс відбудеться 12 січня 2017 року об 11.30 у РВ ФДМУ по Донецькій
області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення буфету (літ. П) площею
79,9 м2 на 1-му поверсі будівлі навчального корпусу № 1. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Небесної сотні, 37. Балансоутримувач: Житомирський технологічний коледж Київського національного університету будівництва
та архітектури (м. Житомир, вул. Небесної сотні, 37). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Марш А. В.
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення площею 885,7 м2 будівлі ресторану. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Житомирський р-н,
смт Новогуйвинське, вул. Дружби народів, 4. Балансоутримувач: Державне підприємство «Житомирський бронетанковий завод» (Житомирська обл., Житомирський
р-н, смт Новогуйвинське, вул. Дружби народів, 1). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Дудка І. Т.
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлове приміщення площею 2,4 м2 у будівлі
службового блоку Міжнародного автомобільного пункту – пропуску «Виступовичі» Житомирської митниці ДФС. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Житомирська обл., Овруцький р-н, с/р Руднянська, автодорога Виступовичі (на
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Мозир) – Житомир (через Овруч), 19 км. Балансоутримувач: Державна фіскальна
служба України та користувач Житомирська митниця ДФС (м. Житомир, вул. Перемоги, 25). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
30.11.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – Спільне українсько-чеське підприємство ТОВ «PST Україна».
 Об’єкт оцінки № 4: гідротехнічні споруди ставка «Білка» (згідно з водогосподарським паспортом до складу об’єкта входять: гребля довжиною по
гребеню 100 м, кріплення укосів та водоскидна споруда (шахтний водоскид
з шандорними заставками 1*1,0 м). Місцезнаходження об’єкта оцінки: перебуває на р. Білка (басейн р. Тетерів) за межами с. Білка Кримоцької сільської ради
Радомишльського р-ну Житомирської області. Балансоутримувач: ДП «Укрриба»
(м. Київ, вул. Тургенівська, 82а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 30.11.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Власенко М. М.
 Об’єкт оцінки № 5: гідротехнічні споруди ставу № 5 (згідно з водогосподарським паспортом до складу об’єкта входять: гребля довжиною по
гребеню 350 м, кріплення укосів та водоскидна споруда «Монах» (бетонна
з шандорними заставками 1*0,8 м). Місцезнаходження об’єкта оцінки: перебуває на р. Білка (басейн р. Тетерів) в межах с. Кримок Кримоцької сільської ради
Радомишльського р-ну Житомирської області. Балансоутримувач: ДП «Укрриба»
(м. Київ, вул. Тургенівська, 82а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 30.11.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Галицька Л. В.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До 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, 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 надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 максимальна ціна
послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможця під час оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема декількох об’єктів
нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних
пристроїв), становить 1 725,40 грн, окремо розташованої будівлі – 1 849,9 грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до сектору управління персоналом та організаційної роботи РВ
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, тел. для довідок 42-04-18.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 185,5 м2 на 2-му
поверсі будівлі побутового корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Селецька, 5. Балансоутримувач: Центр професійно-технічної освіти м.
Житомира (м. Житомир, вул. Селецька, 5). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Барабанова В. Ю.
 Об’єкт оцінки № 2: приміщення гаражів площею 310,5 м2 (літ. Ж). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Жовтнева,
52а. Балансоутримувач: Житомирська філія концерну «Військторгсервіс» (м. Житомир, просп. Миру, 22). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 30.11.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – ПП «Коравто-транс».
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 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До 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, 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 надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 максимальна ціна
послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможця під час оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема декількох об’єктів
нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних
пристроїв), становить 1 725,40 грн, окремо розташованої будівлі – 1 849,90 грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до сектору управління персоналом та організаційної роботи РВ
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, тел. для довідок 42-04-18.

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: нежитлові приміщення загальною площею
191,6 м2 за адресою: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Графа Толстого, 49,
що перебувають на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача: Головне управління статистики у Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Графа Толстого, 49. 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, тис. грн – інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.12.2016. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: смт Онуфріївка, вул. Графа Толстого, 49. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2).
Платник робіт з оцінки: Онуфріївська селищна рада (тел. (523) 82-04-08).
 2. Назва об’єкта оцінки: частина тимчасової будівлі «Ангар» загальною
площею 350,7 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Ольгерда Борковського (Щорса) (біля житлового будинку 92), що перебуває на балансі
державного підприємства «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд». Найменування балансоутримувача: державне підприємство
«Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Ольгерда
Борковського (Щорса) (біля житлового будинку 92). Мета проведення незалежної
оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-3238. 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 01.11.2016, тис.
грн – 0,090986. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2016. Площа
земельної ділянки: 1 237,8 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Долинська, вул. Ольгерда Борковського (Щорса) (біля житлового будинку 92). Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: Комунальне підприємство «Долинське
міське комунальне господарство» (тел. (052) 345-05-81).
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’єкта 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
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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 кімн. 801 РВ
ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до
30.12.2016 включно у робочий час до 16.00. 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 6 січня 2017 р.
о 8.30 за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки об’єктів оренди

 Назва об’єкта оцінки: частина димової труби площею 5,0 м2 (інв.
№ 385). Балансоутримувач: ВП «Шахта «Тошківська» ДП «Первомайськвугілля».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
Платник: ТОВ «ПРОСАТ».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких
робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів
нерухомого майна – не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 5 січня 2017 р. о 10.00 у РВ ФДМУ по Луганській
області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби
Народів, 32а. Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 15,79 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Данила Апостола, 11. Балансоутримувач: Регіональний сервісний
центр МВС у Львівській області. 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. Данила Апостола, 11. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.12.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Галицьке
розвиткове товариство».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення цокольного поверху
будівлі лікувального корпусу загальною площею 47,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Суховоля, 35. Балансоутримувач: ДП «Санаторій «Кришталевий палац». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для 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. Трускавець, вул. Суховоля, 35. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Давлатян Анжела Едуардівна.
 3. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – будівля під літ.
«А-3» загальною площею 606,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Гуцульська, 11а. Балансоутримувач: ДП НДІ «Система». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
для 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. Гуцульська, 11а. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – Громадська організація «Український стартап».
Відповідно до листа ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450 середня ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІІ – ІІІ кварталах 2016 року, – 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 здійснюватись 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 організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). 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 апаратностудійного 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 не-
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житлових 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: вбудоване нежитлове приміщення № 19 загальною площею 12,0 м2 на другому поверсі двоповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Яворів, вул. Котляревського, 3. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (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. Яворів, вул. Котляревського, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Яворівпостач».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 2 площею 151,9 м2
в одноповерховій будівлі гаражних боксів. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Луганська, 3. Балансоутримувач: ДП «Львівський військовий лісокомбінат». 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. Луганська, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Павлик Юрій Юрійович.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 6,0 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 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. Під
Голоском, 19. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Собчук Андрій Петрович.
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення загальною
площею 22,6 м2 на цокольному поверсі двоповерхової будівлі автовокзалу
МАПП «Краковець». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54. Балансоутримувач: Державна
фіскальна служба України та перебуває в оперативному управлінні (користуванні)
Львівської митниці ДФС. 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:
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 – Спільне українсько-чеське підприємство ТзОВ «PST Україна».
 6. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 8 – 10 загальною площею 77,4 м2 на першому поверсі одноповерхової будівлі гаражів
(П-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Курмановича, 1а. Балансоутримувач: 1 Об'єднаний загін Державної спеціальної служби транспорту. 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. Курмановича,
1а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Пришлівський Мар’ян Дмитрович.
 7. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно загальною площею
1 629,9 м2, а саме: нежитлові вбудовані приміщення № 5, 6 площею 31,2 м2 на
першому поверсі в будівлі адміністративного корпусу літ. А-2, нежитлові приміщення № 4, 5 площею 413,5 м2 в одноповерховій будівлі гаражів літ. Ж-1, нежитлове приміщення № 2 площею 243,4 м2 в одноповерховій будівлі гаража літ. Л-1,
нежитлові приміщення № 1, 2 площею 506,8 м2 в одноповерховій будівлі гаража
літ. П-1, нежитлові приміщення № 1, 2 площею 435,0 м2 в одноповерховій будівлі
гаража літ. О-1. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Шевченка, 186а.
Балансоутримувач: 1 Об’єднаний загін Державної спеціальної служби транспорту.
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. Шевченка,
186а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ЛВ-Транс».
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (вестибуля)
загальною площею 4,0 м2 на цокольному поверсі будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, просп. Свободи, 18. Балансоутримувач: Львівський національний університет імені Івана 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, просп. Свободи, 18. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.12.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк».
 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (холу) загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку № 1. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Герцена, 7. Балансоутримувач: Львівський
національний університет імені Івана Франка. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для 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. Герцена, 7. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.12.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк».
 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
2,0 м2 на першому поверсі будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач:
ДП «Міжнародний 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 – ПАТ «Державний ощадний банк».
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 265 – 268 загальною
площею 50,2 м2 на п’ятому поверсі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач: Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ
«Центральний проектний інститут». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. І. Франка, 61. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.12.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Спас Ростислав Ігорович.
Відповідно до листа ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450 середня ціна надання
послуг з оцінки майна, що склалася у ІІ – ІІІ кварталах 2016 року, – 2 080,00 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 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 організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті необхідно 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.
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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.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого
поверху будівлі поліклініки № 1 загальною площею 2,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Іллічівська басейнова
лікарня на водному транспорті МОЗ України». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. 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): –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок):
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): лютий – березень 2017 р. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк», 729-75-00.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення цокольної частини будівлі
(блок А-1) Центру реконструктивної та відновної медицини (Університетської
клініки), ОНМедУ, загальною площею 7,77 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський національний медичний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Теніста, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1. 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): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): грудень 2016 р. – січень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: Благодійний фонд «Дорога Добра», (067) 926-95-40.
 3. Назва об’єкта оцінки: будівля складу з рампою та навісом та частина
нежитлових приміщень адміністративно-побутової будівлі загальною площею
32 157,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська 72 – 73. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. 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): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): січень – лютий 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
платника оцінки буде встановлено на дату проведення конкурсу.
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).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть 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 подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 22.12.2016.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503) 28.12.2016 об 11.00. Телефон для
довідок (048) 731-50-39.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.16 № 10-36-11307 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з оцінки майна у першому кварталі 2016 року»:
за результатами аналізу звітності, отриманої від регіональних відділень, Фонд інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна, що склалася у першому
кварталі 2016 року за групами об’єктів: 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) – 1 725,40 грн; окремо розташована будівля – 1 849,9 грн;
комплекс будівель та споруд – 3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва –
5 673,8 грн; цілісний майновий комплекс – 10 580,00 грн.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів, а саме:
1) одноповерхова будівля майстерні загальною площею 41,9 м2; 2) нежитлове приміщення в будівлі гаража площею 17,0 м2 (балансоутримувач –
Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської
обласної державної адміністрації). Місцезнаходження об’єктів оцінки: м. Суми,
вул. Кузнечна, 2. 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 Кошеленко В. Б.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 61,8 м2 (балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Кузнечна, 2. 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 – Видавничо-виробниче підприємство
«Мрія-1» – товариство з обмеженою відповідальністю.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 8,8 м2 (балансоутримувач – Сумський державний педагогічний університет
імені А. С. Макаренка). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Роменська,
87. 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 Остапенко Ю. І.
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,1 м2 (балансоутримувач – Сумський державний педагогічний університет
імені А. С. Макаренка). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Роменська,
87. 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 Котелевець В. О.
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 29,5 м2
(балансоутримувач – Полтавське казенне експериментальне протезно-ортопедичне
підприємство). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Білопільський шлях,
20. 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 – ФОП Сівова І. В.
 6. Найменування об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 57,8 м2 (балансоутримувач – Конотопська районна державна адміністрація). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Конотоп,
вул. Соборна, 23. 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 – Відділ культури Конотопської районної державної адміністрації.

 7. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 102,9 м2 (балансоутримувач – Районна державна лікарня ветеринарної медицини в Липоводолинському районі). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Сумська обл., смт Липова Долина, 1-й пров. Тельмана, 2. 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 – ФОП Шаповал Д. Г.
 8. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною площею 726,1 м2, а саме: 1) одноповерхова адміністративна будівля
загальною площею 343,9 м2; 2) будівля автогаража площею 382,2 м2 (балансоутримувач – Управління Державної автомобільної інспекції УМВС України
в Сумській області). Місцезнаходження об’єктів оцінки: Сумська обл., м. Ромни,
вул. Полтавська, 6. 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 –
ФОП Стеценко В. В.
 9. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
241,0 м2 (балансоутримувач – Хіміко-технологічний коледж імені Івана Кожедуба
Шосткинського інституту Сумського державного університету). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Шостка, вул. Чернігівська, 20. 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 – Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинська міська комплексна дитячо-юнацька спортивна
школа «Барса» Шосткинської міської ради Сумської області.
 10. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів, а саме:
1) будівля загальною площею 631,3 м2; 2) будівля загальною площею
553,26 м2; 3) будівля загальною площею 553,26 м2 (балансоутримувач – Казенне підприємство Шосткинський казенний завод «Зірка»). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Шостка, вул. Леніна, 36. 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 – ТОВ «Фірма «Катана».
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 11 січня 2017 року о 10.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 4 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: нежитлове приміщення поз. 4-1 площею 9,1 м2
та частка площ спільного користування – 1,9 м2, разом 11,0 м2 на четвертому
поверсі лабораторного корпусу, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. За рудкою,
35, 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 Райковський Степан Михайлович.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.11.2016: 1 816,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина зовнішнього фасаду адміністративної
будівлі загальною площею 12,35 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: ФОП Філик Дмитро Васильович. Балансова
залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.09.2016: 834,08 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), яка складається з:
1) заяви 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’єкта оцінки 1 є нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної та торговельної нерухомості; до об’єкта оцінки 2 – нерухоме майно – конструктивні частини будівель
(фасади, фасадні стіни); 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).

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 укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення будівлі площею 36,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров.
Тихий, 3а, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Проценко Надія
Олександрівна. Дата оцінки: 31.12.2016.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
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ФДМУ – 25 років
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 3 площею 442,4 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Уманський національний
університет садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Інститутська,
13, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: Дошкільний навчальний
заклад ясла-садок комбінованого типу № 3 м. Умані Черкаської області. Дата
оцінки: 31.12.2016.
 2. 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.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху адмінбудівлі
загальною площею 41,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Житомирська, 6, м. Сміла, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП
Дибенко Ірина Миколаївна. 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 – 3 січня 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 10 січня 2017 року о 12.00 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: об’єкт незавершеного будівництва державної

власності – лазня. Найменування балансоутримувача: перебував на балансі лік-

Підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 30.08.2016
Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 4,0 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі АПК шахти «Карбоніт» (інв. № 20) за адресою: Луганська обл., м. Золоте-1, вул. Луначарського, 1. Переможець – ФОП Сорокіна І. М.
Нежитлове вбудоване приміщення (кімн. 406) площею 36,6 м2 на четвертому
поверсі п’ятиповерхової будівлі навчально-виробничого корпусу (інв. № 10320001)
за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр.Центральний, 17. Переможець – ФОП Сорокіна І. М.
Частина вбудованого нежитлового приміщення (кімн. № 1-13) площею 4,0 м2 на
першому поверсі двоповерхової будівлі (інв. № 10310001) за адресою: Луганська
обл., смт Біловодськ, вул.Центральна, 126. Переможець – ФОП Сорокіна І. М.
Нежитлове вбудоване приміщення площею 10,6 м2 на першому поверсі двоповерхової адміністративної будівлі (інв. № 10310001) за адресою: Луганська обл.,
м. Попасна, вул. Водопровідна, 4. Переможець – ФОП Сорокіна І. М.
Вбудоване нежитлове приміщення площею 36,5 м2 на першому поверсі
п’ятиповерхової будівлі побутового корпусу № 2 (інв. № 10301008) за адресою:
Луганська обл., м. Кремінна, просп. Леніна, 1. Переможець – ФОП Сорокіна І. М.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 02.09.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єктів:
приміщення першого поверху навчального корпусу № 1 площею 19,5 м2
за адресою: м. Рівне, вул. Орлова, 35, що перебуває на балансі Технологічного
коледжу Національного університету водного господарства та природокористування, з метою укладення договору оренди визнано ПП «Експертбудсервіс». Вартість
послуг – 1700 грн, термін виконання – 7 календарних днів;
частина асфальтного покриття адмінкомплексу МАПП «Городище» площею
14,65 м2 за адресою: Дубровицький р-н, с. Городище, вул. Білоруська, 26, що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України, з метою укладення договору оренди визнано Рівненську торгово-промислову палату. Вартість вартість
послуг – 1800 грн, термін виконання – 8 календарних днів;
нежитлові приміщення першого поверху адмінбудівлі площею 61,8 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, 14, що перебуває на балансі Департаменту фінансів
Рівненської облдержадміністрації, з метою укладення договору оренди визнано
ТзОВ ПП «Експертбудсервіс». Вартість послуг – 1700 грн, термін виконання – 7
календарних днів;
частина приміщення третього поверху виробничого корпусу загальною площею
163,6 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 94, що перебуває на балансі Державного підприємства «Бурштин України», з метою укладення договору оренди визнано Рівненську торгово-промислову палату. Вартість послуг – 1900 грн, термін
виконання – 9 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 30.08.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлових приміщень загальною площею
12,9 м2 (у тому числі корисна площа 11,8 м2 та площа спільного користування 1,1 м2)
(реєстровий номер 21560045.2004.АААЖЕИ404), що перебувають на балансі Тернопільської дирекції УДППЗ « Укрпошта», за адресою: с. Матвіївці, Шумський район,
Тернопільська область визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1600 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлових приміщень будівлі загальною
площею 16,4 м2 (в тому числі: корисна площа 14,5 м2 та площа спільного користування 1,9 м2) (реєстровий номер – 21560045.2004.АААЖЕИ405), що перебувають
на балансі Тернопільської дирекції УДППЗ « Укрпошта» , за адресою: с. Новостав,
Шумський район, Тернопільська область визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою продовження дії 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 нежитлових приміщень будівлі площею 14,9 м2
(реєстровий номер – 21560045.2004.АААЖЕИ403), що перебувають на балансі
Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: с. Великі Загайці, Шумський р-н, Тернопільська обл. визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з
метою продовження дії 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 нежитлових приміщень будівлі площею 11,0 м2
(реєстровий номер 21560045.2001.АААЖЕИ374), що перебувають на балансі
Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: с. Товстолуг, Тернопільський р-н, Тернопільська обл. визнано ПП «Аргумент». Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1620 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлових приміщень будівлі загальною
площею 24,0 м2 (реєстровий номер 21560045.2001.АААЖЕИ372), що перебувають
на балансі Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: с. Почапинці,
Тернопільський р-н, Тернопільська обл. визнано ПП «Аргумент». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з
метою продовження дії договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1620
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлових приміщень будівлі площею 21,4 м2
(реєстровий номер 21560045.2001.АААЖЕИ379), що перебувають на балансі Тернопільської дирекції УДППЗ « Укрпошта», за адресою: с. Шляхтянці, Тернопільський р-н, Тернопільська обл. визнано ПП «Аргумент». Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1620 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлових приміщень будівлі загальною
площею 13,0 м2 (у т. ч.: корисна площа – 11.0 м2 та площа спільного користування
2,0 м2), (реєстровий номер 21560045.2003.АААЖЕИ459), що перебувають на балансі Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: с. Урмань, Бережанський р-н, Тернопільська обл. визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з
метою продовження дії договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1650
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
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відованого 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) 55-4426. Електронна адреса замовника конкурсу: admin_77@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.
 2. 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) 5544-26. Електронна адреса замовника конкурсу: admin_77@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
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлових приміщень будівлі площею 7,6 м2
(реєстровий номер 21560045.2003.АААЖЕИ493), що перебувають на балансі Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: с. Мечищів, Бережанський
р-н, Тернопільська обл. визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження дії 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 нежитлових приміщень будівлі площею 9,1 м2
(реєстровий номер 21560045.2003.АААЖЕИ471), що перебувають на балансі Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: с. Шибалин, Бережанський
р-н, Тернопільська обл. визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1550
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлових приміщень будівлі площею 16,8 м2
(реєстровий номер 21560045.2003.АААЖЕИ496), що перебувають на балансі Тернопільської дирекції УДППЗ « Укрпошта», за адресою: c Шумляни, Підгаєцький р-н,
Тернопільська обл. визнано ПП «Аргумент». Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження дії
договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1620 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежилих приміщень вузла зв’язку першого
поверху площею 20,7 м2, у т. ч. 0,8 м2 площі спільного користування, реєстровий
номер 21560045.2006.АААЖЕИ424, що перебувають на балансі Тернопільської
дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»,
за адресою: вул. Гетьмана Мазепи, 2, м. Борщів, Борщівський р-н, Тернопільська
обл. визнано ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1600 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення адмінбудинку загальною площею 19,4 м2, зокрема: перший поверх адмінбудинку (поз. 1) – 13,4 м2
та площа спільного користування 6,0 м2, що перебуває на балансі Департаменту
агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації,
за адресою: вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль визнано ПП «Аргумент». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1620
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлової будівлі, адміністративного будинку
першого поверху загальною площею 22,34 м2, у т. ч. 1,24 м2 площі спільного користування, що перебуває на балансі Тернопільської дирекції Українського державного
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», за адресою: вул. Б. Хмельницького,
22, м. Зборів, Зборівський р-н, Тернопільська обл. визнано ПП «Аргумент». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1620
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 30.08.2016
Об’єкт: частина стін загальною площею 28 м2 (на другому – 3,5 м2, третьому –
3,5 м2, четвертому – 3,5 м2, п’ятому – 3,5 м2, шостому – 3,5 м2, сьомому – 3,5 м2,
восьмому – 3,5 м2, дев’ятому – 3,5 м2 поверхах) будівлі гуртожитку № 3 (реєстровий № 02125609.1.ЦООЖГМ016) за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 2,
переможець конкурсу – ПП «Оціночна компанія «Омєга». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1725 грн. Строк виконання
робіт – 5 днів.
2. Об’єкт: майданчик з бетонної плитки загальною площею 9 м2 біля навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонського державного університету за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, переможець конкурсу – ФОП
Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт –
1600 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
3. Об’єкт: нежитлові приміщення площею 214,0 м2 прибудови № 2 до адміністративної будівлі (реєстровий № 08592322.1.ГЛПОИБ006), що перебуває на балансі Управління МВС України в Херсонській області, за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, 4, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні
договору оренди. Вартість робіт – 1700 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
4.Об’єкт: частина нежитлового приміщення площею 1,8 м2 на другому поверсі
навчального корпусу № 1 (реєстровий № 05480298.1.ЖКСГАШ103) за адресою:
м. Херсон, Бериславське шосе, 24, що перебуває на балансі Херсонського національного технічного університету, переможець конкурсу – ПП «Аргумент». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1620 грн. Строк
виконання робіт – 5 днів.
5. Об’єкт: нежитлове вбудоване приміщення площею 26,5 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі учбових майстерень за адресою: м. Херсон, Бериславське
шосе, 28, що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Херсонське
вище професійне училище сервісу та дизайну», переможець конкурсу – ПП «Оціночна компанія «Омєга». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість
робіт – 1700 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
6. Об’єкт: частина вежі площею 6 м2 та мостіння площею 12 м2 біля вежі об’єкта
УКВ ретранслятор (реєстровий номер 19477064.4.СШФШЕЛ917) за адресою:
Херсонська обл., м. Берислав, вул. Ленінградська, 5, що перебуває на балансі
Одеського регіонального структурного підрозділу ДП «Обслуговування повітряного руху України», переможець конкурсу – ПП «Фрістайл-плюс». Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1725грн. Строк виконання
робіт – 4 дні.
7. Об’єкт: нежитлове приміщення площею 14 м2 в підвалі будинку радіо (реєстровий №02841554.1.АААЖКЛ611) за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 10,
що перебуває на балансі Національної телекомпанії України, переможець конкурсу – ПП «Фрістайл-плюс». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Вартість робіт – 1700 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
8. Об’єкт: частина приміщення вестибуля загальною площею 1,0 м2 на першому поверсі будівлі головного навчального корпусу, що перебуває на балансі
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон,
ул.. Р. Люксембург, 23, переможець конкурсу – ПП «Оціночна компанія «Омєга».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1700 грн.
Строк виконання робіт – 4 дні.

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.
Замовником та платником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначених
об’єктів незавершеного будівництва виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможців, – 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’єкта оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, 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’єктів оцінки 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 інформації про оголошення конкурсів о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок
(0372) 55-44-84.

9. Об’єкт: нежитлове приміщення площею 34,6 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 5 за адресою: м. Херсон, пров. 40 років Жовтня, 47,
що перебуває на балансі Херсонського державного університету, переможець
конкурсу – ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 1630
грн. Строк виконання робіт – 5 днів.

№
з/п
1
2
3
4

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 05.09.2016
Термін вико- Вартість
Назва об’єкта
Переможець –
нання, кален- виконання
Плща, м2 Адреса об’єкта оцінки
оцінки
СОД
дарних днів робіт, грн
Нежитлове при28,0 м. Київ, просп. Пере- ФОП Острик
4
3200
міщення
моги, 14
Т. В.
Частина нежитло4,0
м. Київ,
ФОП Чубенко
3
3100
вого приміщення
вул. Солом’янська, 20 Д. В.
Частина нежитло4,0
м. Київ,
ФОП Чубенко
3
3100
вого приміщення
вул. Солом’янська, 20б Д. В.
Нежитлове при30,5 м. Київ, бульв. Л. Укра- ФОП Острик
4
3200
міщення
їнки, 26
Т. В.

5 Нежитлове приміщення

6 Нежитлове приміщення
7 Частина нежитлового приміщення
8 Нежитлове приміщення
9 Нежитлове приміщення
10 Нежитлове приміщення
11 Частина даху та
технічного поверху
12 Частина нежитлового приміщення
13 Нерухоме майно
14 Частина даху
15 Нежитлове приміщення
16 Нежитлове приміщення
17 Нежитлове приміщення
18 Частина нерухомого майна
19 Частина нерухомого майна

11,5

м. Київ,
ФОП Чубенко
вул. НемировичаД. В.
Данченка, 2, корпус
№4
577,33 м. Київ, бульв. Л. Укра- ФОП Острик
їнки, 26
Т. В.
71,5 м. Київ, просп. Пере- ФОП Острик
моги, 37к
Т. В.
18,4 м. Київ, вул. Предсла- ФОП Чубенко
винська, 6
Д. В.
15,0 м. Київ, вул. Освіти, 7 ФОП Чубенко
Д. В.
68,1 м. Київ, вул. Нововок- ФОП Чубенко
зальна, 17
Д. В.
5,0
м. Київ, вул. І. КуСПД Чайка С. О.
(у т. ч. 0,5 дрі, 11
та 4,5)
9,7
м. Київ, вул. Політех- ПП «Експертнічна, 41, корпус № 18 Аналітик»
3069,6 м. Київ, вул. І. Климен- ТОВ «Консалка, 5/2
тингова компанія «Увекон»
20,5 м. Київ, вул. НіжинФОП Острик
ська, 29б
Т.В.
63,6 м. Київ, вул. ГарФОП Чубенко
матна, 2
Д. В.
33,2 м. Київ, вул. Гармат- ФОП Чубенко
на, 47
Д. В.
80,0 м. Київ, Залізничне
ФОП Чубенко
шосе, 9
Д. В.
4,0
м. Київ, просп. Пере- ФОП Чубенко
моги, 37к
Д. В.
8,0
м. Київ, вул. Василь- ФОП Острик
ківська, 90
Т. В.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 08.09.2016
1. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 31,6 м2 будівлі гаража.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у м. Красному Лимані Донецької області (ЄДРПОУ 37894853).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Лиман, вул. Пушкіна, 12б.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Платник робіт з оцінки – ФОП Звєрєв Ю. В. Дата оцінки – 31.08.2016. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 2 100 грн, строк виконання – 3 календарні дні.
2. Нежитлове вбудоване приміщення площею 15,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дружківський технікум донбаської державної машинобудівної академії, ЄДРПОУ 00173367. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 26. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Платник робіт з оцінки – Приватне підприємство «Краматорський
ІТ-Центр». Дата оцінки – 30.09.2016. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс».
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 100 грн, строк виконання – 3 календарні дні.
3. Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 8,0 м2 коридору другого поверху демонстраційного залу корпусу № 5. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (ЄДРПОУ
02070812). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, 7. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Платник робіт з оцінки – ФОП Аксельрод І. А. Дата оцінки –
31.08.2016. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 100 грн, строк виконання – 3 календарні дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 25.08.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. Приватне підприємство «Консалтингова фірма «Експоком» на виконання
робіт з оцінки об’єкта оренди:
вбудованого в перший поверх гуртожитку нежитлового приміщення (літ. А-5,
приміщення № 41а) загальною площею 16,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 36. Балансоутримувач майна: Запорізький державний медичний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 432 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
2. ФОП Паламарчук Л. П. на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: вбудованого в другий поверх інженерно-лабораторного корпусу «А» нежитлового приміщення кімн. № 203 (частина приміщень 1, 2) загальною площею 18,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а. Балансоутримувач
майна: ДП «Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів
та феросплавів». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 500 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
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3. ТОВ «Всеукраїнська експертна група» на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
нежитлового приміщення № 94, вбудованого в перший поверх чотириповерхової будівлі учбового корпусу № 4 (літ. – Ю-4), загальною площею 49,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Вартість виконання
робіт з оцінки – 5 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору;
частини приміщення насосної станції підкачки № 12 Верхньо-Тарасівської зрошувальної системи загальною площею 10,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., с. Мар’ївка, вул. Першотравнева. Балансоутримувач майна: Запорізьке міжрайонне управління водного господарства. Вартість виконання робіт
з оцінки – 5 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати
підписання договору;
нежитлових приміщень з № 1 до № 5 включно будівлі (літ. Д) загальною площею
413,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Музична, 2а. Балансоутримувач майна: Філія «Запорізький державний обласний навчально-курсовий
комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 5 000 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлових приміщень № 62, № 63 другого поверху будівлі (літ. А-3) загальною
площею 14,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Благовіщенська (Ілліча), буд. 45. Балансоутримувач майна: ДНЗ «Запорізький професійний
торгово-кулінарний ліцей». Вартість виконання робіт з оцінки – 5 000 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
вбудованих нежитлових приміщень з № 2 до № 18 включно окремо розташованої
будівлі (літ. Д-1) загальною площею 326,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Лютнева, буд. 194. Балансоутримувач майна: ДНЗ
«Мелітопольський професійний ліцей». Вартість виконання робіт з оцінки – 5 000 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 08.09.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано: ТОВ «Всеукраїнська експертна група» на виконання робіт з оцінки
об’єктів оренди:
частини нежитлового приміщення № 1 (у складі приміщення № 2) першого поверху корпусу укрупнених дослідних установок (літ. Ж) загальною площею 33,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, Теплична, 14. Балансоутримувач
майна: ДП «Державний науково-дослідний та проектний інститут титану». Вартість
виконання робіт з оцінки – 7 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
частини вбудованого нежитлового приміщення № 7 першого поверху будівлі
(літ. А) (у складі приміщення № 3, площею 14,5 м2 та частини приміщення № 1, площею 2,35 м2) загальною площею по внутрішньому обміру 16,85 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 62. Балансоутримувач майна: ТОВ
«МАССА ГРУПП». Вартість виконання робіт з оцінки – 7 000 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
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 08.09.2016
1. Об’єкт державної власності групи А – будівлі недіючої лазні площею 137,6 м2,
що перебуває на балансі ВАТ «Терезине» (код ЄДРПОУ 05407982), за адресою:
Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Першотравнева, 11. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Консалтингова агенція». Вартість –
4 000 грн; строк виконання робіт (день) – 5.
2. Об’єкт державної власності групи А – будівлі недіючого дитячого садка площею 826,0 м2, що перебуває на балансі ВАТ «Терезине» (код ЄДРПОУ 05407982),
за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Гагаріна, 8.
Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Консалтингова агенція». Вартість – 4 000 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 08.09.2016
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної
вартості для розрахунку орендної плати.
Переможець –
Строк вико№
Назва об’єктів
суб’єкт оціноч- Вартість нання робіт
з/п
ної діяльності
(день)
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина спортивного залу площею 75,0 м2 корпусу № 2
за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький,
ПП «Гарант Екс3 300
3
вул. Сухомлинського, 30, що перебуває на балансі ДВНЗ
перт»
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
2 Нежитлове приміщення площею 4,0 м2 за адресою: КиївТОВ «НІКА3 600
3
ська обл., м. Васильків, вул. Грушевського, 13, що переЕКСПЕРТ»
буває на балансі УДППЗ «Укрпошта»
3 2 (два) місця на антенно-щогловій споруді та частина
приміщення площею 1,5 м2 за адресою: Київська обл., м.
ПП «Гарант Екс3 400
3
Переяслав-Хмельницький, вул. О. Богданова, 2, що переперт»
бувають на балансі Філії спеціалізованого електрозв’язку
ВАТ «Укртелеком»
4 Нежитлове приміщення гаража площею 22,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Леніна, 48, що пе- ПП «ЕКСПЕРТ
3 500
3
-АНАЛІТИК»
ребуває на балансі Управління державної казначейської
служби у Миронівському районі
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
5 Частина приміщення № 2 площею 3,0 м2 на 1-му поверсі
пасажирського термінала «D» (інв. 47578) за адресою:
ПП «ЕКСПЕРТ
3 300
3
Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт
-АНАЛІТИК»
«Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
6 Відділення поштового зв’язку № 17 площею 34,7 м2 ,
що перебуває за адресою: Київська обл, м. Біла Церква,
ТОВ «Гарант3 250
5
бульв. 50-річчя Перемоги, 43 (бульв. Олександрійський,
Експертиза»
43), що перебуває на балансі Київської обласної дирекції
УДППЗ «Укрпошта»
7 Нежитлове приміщення площею 1 572,2 м2, підвал пло2
щею 39,3 м та гараж площею 20,8 м2 за адресою: КиївТОВ «Гарант4 400
5
ська обл., м. Біла Церква, вул. Б. Хмельницького, 42/41,
Експертиза»
що перебувають на балансі Білоцерківського будинку
художньої творчості (Київська область)
8 Частина приміщення № 285 площею 4,6 м2 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська
ПП «ЕКСПЕРТ
3 300
3
обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бо-АНАЛІТИК»
риспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»
9 Частина твердого покриття площею 70,0 м2 (майданчик
для засобів перонної механізації, інв. № 47573) за адреПП «Бізнес4 000
4
сою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний
консалтинг»
аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
10 Приміщення № 86, № 87 та № 88 площею 48,4 м2 на
3-му поверсі лабораторного корпусу АТБ (інв. № 47526)
ПП «ЕКСПЕРТ
3 300
3
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнарод-АНАЛІТИК»
ний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
11 Нежитлове приміщення площею 22,0 м2 за адресою:
Київська обл., м. Ірпінь, вул. Пушкіна, 31, що перебуває
ТОВ «Гарант3 250
5
на балансі Державного закладу «Всеукраїнський клінічний
Експертиза»
медико-реабілітаційний кардіохірургічний центр Міністерства охорони здоров’я України»
12 Приміщення магазину № 3 (інв. № Д-0491) площею
128,7 м2 за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, ТОВ «Гарант3 300
5
с. Дударків, вул. Першотравнева, 2, що перебуває на
Експертиза»
балансі ДП «Чайка»
2
13 Частина приміщення № 226 площею 3,0 м на 3-му
поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: КиПП «ЕКСПЕРТ
3 300
3
ївська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт
-АНАЛІТИК»
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»
14 Нежитлові приміщення загально площею 615,7 м2, у тому
числі: нежитлове приміщення № 21 площею 8,9 м2, нежитлове приміщення № 43 площею 138,9 м2, нежитлове
приміщення № 44 площею 123,8 м2, нежитлове приміщення № 45 площею 140,7 м2, нежитлове приміщення ТОВ «Гарант4 080
5
№ 46 площею 131,2 м2 та нежитлове приміщення № 114 Експертиза»
площею 72,2 м2, будівлі плодоовочевої бази з компресорною і конденсаторною за адресою: Київська обл., м.
Славутич, вул. просп. Ентузіастів, 7, що перебувають на
балансі ВП «Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК «Енергоатом»
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 07.09.2016
1. Нежитлові приміщення № 306, № 307 загальною площею 15,2 м2 на 6-му поверсі будівлі. м. Львів, вул. І. Франка, 61. Мета проведення оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський
Ю. Є. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 670 грн.
2. Частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі будівлі
під літ. «Б-3» – новий аеровокзал. м. Львів, вул. Любінська, 168. 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.
3. Вбудовані нежитлові приміщення № 50, 1 загальною площею 110,3 м2 на
першому поверсі будівлі. м. Львів, вул. Пулюя, 30. 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.
4. Нежитлове приміщення площею 12,2 м2 у будинку вантажної дільниці митного поста «Рава-Руська». Львівська обл., Жовківський р-н, с. Рата, вул. Гребінська,
28. 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 Одеській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, оголошеного на 23.08.2016
Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області:
І. Керуючись вимогами пункту 10 розділу V (Порядок проведення конкурсу),
пунктів 1, 2 розділу VІ (Інформація про результати конкурсу) 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, рішенням комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності надає
інформацію про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, оголошеного на 23.08.2016, по об’єктах:
1. ТОВ ОК «Аргумент», керівник – Шевко С. О. Назва об’єкта оцінки: ділянку даху
триповерхової будівлі АС УПС «Старт» загальною площею 56,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство обслуговування повітряного руху України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Аеропорт
Центральний, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 2 800,00 грн,
5 календарних днів
2. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будівлі санблоку № 4 загальною площею 15,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с.
Кароліно-Бугаз, б/в «Чайка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
3 500,00 грн, 5 календарних днів.
3. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесік В. В. Назва об’єкта оцінки:
частина даху та частина технічного поверху будівлі ІЛК корпус 1А загальною
площею 7,72 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський
науково-дослідний інститут телевізійної техніки. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Мечнікова, 132. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
4 850,00 грн, 5 календарних днів.
4. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва
об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху адміністративної будівлі
загальною площею 40,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Управління державної автомобільної інспекції ГУМВС України в Одеській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. 3 150,00 грн, 5 календарних днів.
5. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (37,5 м2) 2-го поверху та приміщення (49,6 м2) на підвальному
поверсі навчального корпусу Морехідного училища ім. Марінеско літ. «А», загальною площею 87,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Морехідне
училище ім. О. І. Маринеска Національного університету «Одеська морська академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. 3 500,00 грн, 5 календарних днів.
6. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва
об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі адміністративнолабораторного корпусу загальною площею 114 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет біоресурсів і природокористування
України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Високий, 13. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. 3 500,00 грн, 5 календарних днів.
7. ТОВ ОФ «Інюг- Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта оцінки:
нежитлові приміщення на другому поверсі будівлі «Старт» АС УВД загальною площею 42,59 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство обслуговування повітряного руху України. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, Центральний аеропорт, № 3. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 3 450,00 грн, 5 календарних днів.
8. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: частина
приміщення вестибуля на першому поверсі триповерхового головного учбового
корпусу ОНМедУ загальною площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський національний медичний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ольгіївська, 4. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 2 800,00 грн, 5 календарних днів.
9. ТОВ ОФ «Інюг- Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта оцінки:
нежитлове вбудоване приміщення у адміністративно-побутової будівлі автотранспортного майданчика паромного комплексу загальною площею 27,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «ІМТП». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, с. Бурлача балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди. 3 150,00 грн, 5 календарних днів.
10. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесік В. В. Назва об’єкта оцінки:
нежитлові вбудовані приміщення на цокольному поверсі 5-поверхової будівлі ГУ
МВС загальною площею 56,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Ізмаїльський міський відділ з обслуговування міста Ізмаїл та Ізмаїльського району
ГУМВС України в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Ізмаїл, віл. Радянської міліції, 27. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. 3 650,00 грн, 5 календарних днів.
11. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху площею 3,6 м2 та ділянка даху площею 10,0 м2,
загальною площею 13,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДПТНЗ «Одеський професійний ліцей морського транспорту». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Князівська, 5. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 3 500,00 грн, 5 календарних днів.
12. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 3-го поверху та ділянка даху загальною площею 26,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Одеський професійний ліцей морського транспорту». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Приморська, 45. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 3
500,00 грн, 5 календарних днів.
13. ТОВ ОФ «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта оцінки:
частина виробничого майданчику 5-го термінала порту загальною площею 52,56 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «ІМТП». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. 3 600,00 грн, 5 календарних днів.
14. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки:
вбудовано-прибудовані приміщення та частина підсобного приміщення під сходами
на 1-му поверсі головного учбового корпусу (літ. А) загальною площею 27,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 112. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. 3 250,00 грн, 5 календарних днів.
15. ТОВ ОФ «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта оцінки:
нежитлове приміщення на 3-му поверсі 3-поверхової будівлі методичного центру
художньо-естетичного виховання школярів і молоді загальною площею 102,15 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Градоначальницька, 1. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 3 600,00 грн, 5 календарних днів.
16. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: частина
приміщення першого поверху триповерхового учбового корпусу загальною площею
3,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Фонтанська дорога, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди. 2 800,00 грн, 5 календарних днів.
17. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесік В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі колишньої креозотної бази на території нафторайону Ре-
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нійського морського торговельного порту загальною площею 121,4 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Ренійський морський торговельний порт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. 3 850,00 грн, 5 календарних днів.
18. ТОВ ОФ «Інюг- Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта оцінки:
кухня на 2-му поверсі та торгової площадки у вестибулі на 1-му поверсі ОНУ ім. І. І.
Мечникова загальною площею 64,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: м. Одеса, Французький бульвар, 24/26. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, Французький бульвар, 24/26. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкту для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. 3 800,00 грн, 5 календарних днів.
19. ФОП Лемза І. В. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху
у будівлі навчального корпусу загальною площею 14,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Єлісаветинська, 12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди. 3 250 грн, 5 календарних днів.
20. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху двоповерхової будівлі учбового корпусу
№ 2 загальною площею 9,92 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет
ім. К. Д. Ушинського». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 34. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 3 100,00 грн,
5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбувся 08.09.2016
Переможцями конкурсу визнано:
1. ФОП Старікова О. В. на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення загальною площею 19,2 м2 за адресою: Степового
Фронту, 46, м. Полтава, що обліковується на балансі Професійно-технічного училища № 31 м. Полтава. Вартість виконаних робіт – 880,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини приміщення їдальні загальною площею 57,0 м2 за адресою: вул. Леонова, 14, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі ДВНЗ «Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури». Вартість виконаних робіт – 1
143,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення розташованого на 1-му поверсі площею 19,5 м2
за адресою: Сапіго, 1, м. Полтава, що обліковується на балансі Державного підприємства «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної
промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром». Вартість виконаних робіт – 880,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
2. Юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення
оцінки державного майна – нежитлового приміщення площею 12,3 м2 за адресою:
проїзд 40 років ДАІ, 3, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі
РСЦ МВС в Полтавській області. Вартість виконаних робіт – 1 150,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
3. Юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведення оцінки державного майна:
кабінету на 1-му поверсі адміністративної будівлі площею 6,2 м2 за адресою:
вул. Європейська, 164, м. Полтава; приміщення каси на 1-му поверсі адміністративної будівлі площею 4,2 м2 за адресою: вул. Зоріна, 7а, с. Бутенки, Кобеляцький
р-н, Полтавська обл.; приміщення каси на 1-му поверсі адміністративної будівлі
площею 4,1 м2 за адресою: вул. 40 років ДАІ, 3, м. Кременчук, Полтавська обл.,
що обліковується на балансі Регіонального сервісного центру в Полтавській області. Вартість виконаних робіт – 1 477,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 02.09.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єктів:
приміщення першого поверху навчального корпусу № 1 площею 19,5 м2
за адресою: м. Рівне, вул. Орлова, 35, що перебуває на балансі Технологічного
коледжу Національного університету водного господарства та природокористування, з метою укладення договору оренди визнано ПП «Експерт – Рівне – Консалт».
Вартість послуг – 1 900 грн, термін виконання – 10 календарних днів;
частина асфальтного покриття адмінкомплексу МАПП «Городище» площею
14,65 м2 за адресою: Дубровицький р-н, с. Городище, вул. Білоруська, 26, що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України, з метою укладення договору оренди визнано Рівненську торгово-промислову палату. Вартість послуг –
1 800 грн, термін виконання – 8 календарних днів;
нежитлові приміщення першого поверху адмінбудівлі площею 61,8 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, 14, що перебуває на балансі Департаменту фінансів
Рівненської облдержадміністрації, з метою укладення договору оренди визнано
ТзОВ ПП «Експертбудсервіс». Вартість послуг – 1 700 грн, термін виконання – 7
календарних днів;
частина приміщення третього поверху виробничого корпусу загальною площею 163,6 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 94, що перебуває на балансі
Державного підприємства «Бурштин України», з метою укладення договору оренди
визнано ПП «Експерт – Рівне – Консалт». Вартість послуг – 1 950 грн, термін виконання – 12 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 09.09.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єктів, а саме:
бетонна площадка площею 70,0 м2 за адресою: Рівненська обл., смт Квасилів,
вул. Молодіжна, 30, що перебуває на балансі Квасилівського професійного ліцею,
з метою укладення договору оренди визнано ТзОВ «Нікос. Оціночна компанія».
Вартість послуг – 1 850 грн, термін виконання – 14 календарних днів;
нежитлове приміщення адміністративної будівлі площею 11,0 м2 за адресою:
Рівненська обл., м. Березне, вул. Андріївська, 15/1, що перебуває на балансі Управління поліції охорони в Рівненській області, з метою продовження договору оренди
визнано ТзОВ «Нікос. Оціночна компанія». Вартість послуг – 1 850 грн, термін виконання – 10 календарних днів;
частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі будівлі гуртожитку № 1
площею 3,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Дубенська, 35, що перебуває на балансі Рівненського державного аграрного коледжу, з метою продовження договору
оренди визнано ПП ПП «Експерт – Рівне – Консалт». Вартість послуг – 1 850 грн,
термін виконання – 10 календарних днів;
частина нежитлового приміщення першого поверху адмінбудівлі, рєєстровий
номер 03118363.1.ЕЯТДГУ252, площею 17,9 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Кіквідзе,
34, що перебуває на балансі філії «Рівнеавтотранссервіс» УДП «Укрінтеравтосервіс», з метою продовження договору оренди визнано ТзОВ «Нікос. Оціночна компанія». Вартість послуг – 1 800 грн, термін виконання – 9 календарних днів;
частина приміщення коридору третього поверху навчального корпусу № 2
площею 3,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Остафова, 31, що перебуває на балансі
Рівненського державного гуманітарного університету, з метою продовження договору оренди визнано ППФ «Експерт-Рівне». Вартість послуг – 1 850 грн, термін
виконання – 10 календарних днів;
частина приміщення «Навчального корпусу», реєстровий номер
22554101.3ЧЕДХБЧОО5, площею 13,6 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Острог,
вул. Семінарська, 2, що перебуває на балансі Національного університету «Острозька академія», з метою продовження договору оренди визнано ПП «Експертбудсервіс». Вартість послуг – 1 750 грн, термін виконання – 7 календарних днів;
частина приміщення господарчого корпусу, реєстровий номер
22554101.3ЧЕДХБЧО14, площею 9,7 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Острог,
вул. Семінарська, 2, що перебуває на балансі Національного університету «Острозька академія», з метою продовження договору оренди визнано ПП «Експертбудсервіс». Вартість послуг – 1 750 грн, термін виконання – 7 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 13.09.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки
об’єктів оренди:
причалу № 1 довжиною 189 м, причалу № 2 довжиною 187 м, причалу № 3 довжиною 140,4 м, причалу № 4 довжиною 140,4 м, причалу № 5 довжиною 218,35 м,
причалу № 6 довжиною 132 м, причалу № 7 довжиною 177 м, причалу № 8 довжиною 177 м, причалу № 9 довжиною 145,9 м. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., м Бердянськ, вул. Горького, 6. Балансоутримувач майна: Бердянська філія ДП «Адміністрація морських портів України». Вартість виконання робіт
з оцінки – 180 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору;
комплексу будівель та споруд, у складі: будівля, літ. А-4, А1-2, загальною
площею 2 853,6 м2; будівлі, літ. Б-2, загальною площею 1 694,2 м2; будівлі літ. Ж,
загальною площею 557,5 м2; споруди, літ. В, загальною площею 336,7 м2; споруди, літ. Д, загальною площею 318,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, о. Хортиця, вул. Наукове містечко, буд. 2. Балансоутримувач майна: ДП
Управління справами Фонду державного майна України. Вартість виконання робіт
з оцінки – 20 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору.
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