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Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437
На виконання п. 3 розпорядження Кабінету Міністрів
України від 9 червня 2011 р. №  589-р «Про схвалення Концепції
створення Національної системи опрацювання звернень
до органів виконавчої влади» з метою оперативного реагування
на пропозиції та зауваж ення громадян та їх об’єднань,
для надання відповідей та роз’яснень на звернення з питань
діяльності
у Фонді державного майна України
за номером телефону 254-29-76
працює «гаряча лінія».
За номером «гарячої лінії» приймаються телефонні
звернення заявників та надається інформація щодо
структурного підрозділу Фонду, до компетенції якого належить
питання заявника.

Фонд
державного
майна України
Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua

офіційне видання Фонду
державного майна України

Миколаївська ОБЛАСТЬ

Група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова будівля (А-1), сарай
(Б-1) загальною площею 579,4 м2, огорожі (№ 2, 3) разом із земельною ділянкою площею 824 м2 за адресою: 54002, Миколаївська обл., м. Миколаїв,
вул. 1-а Слобідська, 121, що перебуває на балансі Філія «Дельта-Лоцман»
Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (код за
ЄДРПОУ 38728507).

Черкаська ОБЛАСТЬ

Будівля колишнього медпункту загальною площею 165,6 м2 за адресою: 19600, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, смт Стеблів,
вул. Нечуй-Левицького, 78б, що перебуває на балансі ПАТ «Стеблівська
бавовняна прядильно-ткацька фабрика» (код за ЄДРПОУ 00306746) (зберігач).

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
Київська ОБЛАСТЬ

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкт
державної власності групи А разом із земельною ділянкою – будівля
магазину загальною площею 148,7 м2, що під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ПАТ «Ірпіньмаш», за адресою: Київська обл.,
м. Ірпінь, вул. Садова, 67б.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля. Стіни
будівлі – металевий каркас із металевим та скляним заповненням. Загальний
і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний, інженерні мережі відсутні.
Орієнтовна площа земельної ділянки – 0,06 га.
Більш докладну інформацію щодо зазначеного об’єкта можна отримати
за телефоном (044) 200-25-40.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20
днів з дати опублікування цього оголошення за адресою: 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 15, e-mail: obl_32@spfu.gov.ua, РВ ФДМУ по
Київській області.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля майстерні площею 741,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 76495, м. Івано-Франківськ, с. Хриплин,
вул. Тисменицька, 2б.
Балансоутримувач: ТОВ «Променерговузол» (ВАТ «Променерговузол»
перереєстровано у товариство з обмеженою відповідальністю).
Код за ЄДРПОУ 05802750.
Відомості про об’єкт приватизації: двоповерхова цегляна будівля загальною площею 741,8 м2, до складу якої входять 24 нежитлових приміщення (кабінети, підсобні та побутові приміщення); перекриття із з/б плит;
перегородки із цегли, підлога – бетон, дошка; дах – двосхилий шиферний.
Інженерне обладнання – електрика. Будівля потребує капітального ремонту із заміною основних конструктивних елементів (оздоблювальні роботи,
заміна підлоги (дошка), перекриття, покрівлі).
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 293 169,00 грн, ПДВ –
58 634,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 351 803,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець з дотриманням
вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середо
вища».
2. Питання землекористування покупець вирішує самостійно після
укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливе лише
за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням.
Учасники аукціону перераховують РВ ФДМУ по Івано-Франківській області (код установи за ЄДРПОУ 13660726):
в банк ГУДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 836014 (за реєстрацію заяви 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації) на рахунок № 37180500900001;
в банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172 кошти в сумі 35 180,30 грн – гарантійний внесок (грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни об’єкта приватизації) на рахунок № 37311072006415.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею
«Універсальна товарно-сировинна біржа» 26 квітня 2016 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 вимог 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 та 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 Прикарпатської універсальної товарної біржі на електронну адресу www.
utsb.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська
(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 подання
заяв на участь в аукціоні – 22 квітня 2016 року.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку

об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Ознайомитися з об’єктом можна у робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Івано-Франківській
за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, тел.: (0342)
55-31-40, 75-23-67.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: колишнє протирадіаційне сховище загальною площею
574,9 м2 у складі: Г-Пд-1 вхід в підвал (23,7 м2), ІІ тамбур (4,8 м2), ІІІ приміщення (323,1 м2), ІV умивальник (8,4 м2), V туалет (10,9 м2), VI туалет
(10,5 м2), VII умивальник (8,1 м2), VIII приміщення (14,7 м2), ІХ приміщення (14,3 м2), Х кладова (1,7 м2), ХІ кладова (31,7 м2), ХІІ коридор (3,8 м2),
ХІІІ приміщення (1,6 м2), ХІV сходи (2,9 м2), ХV коридор (2,3 м2), ХVI ел.
щитова (14,0 м2), XVII коридор (5,2 м2), XVIII дизельна (30,3 м2), ХІХ пункт
управління (14,6 м2), ХХ вхід (24,5 м2), ХХХVII приміщення (1,9 м2), ХХХVIIІ
вихід (21,9 м2).
Адреса: 46001, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Ю. Опільського, 1.
Балансоутримувач: ТОВ «Галія», код за ЄДРПОУ 04594901.
Відомості про об’єкт: приміщення розташовано в центральній частині міста в підвалі чотириповерхового підготовчо-розкрійного корпусу ТДВ
«Галія». Комунікації будівлі в цілому: електропостачання наявне, зруйноване; каналізаційні мережі, водопостачання, теплопостачання від’єднані,
зруйновані; газопостачання відсутнє; телефонізація від’єднана; вулична
мережа – тверде покриття.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 484 020,00 грн, ПДВ –
96 804,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 580 824,00 грн.
Умови продажу:
покупець на власний розсуд визначає подальше використання об’єкта,
здійснює державну реєстрацію нерухомого майна – об’єкта приватизації; питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права власності
на об’єкт; подальше відчуження та передача в заставу об’єкта можливі лише
після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта та за умови збереження
для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі- продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації; надавати РВ ФДМУ по
Тернопільській області необхідні матеріали, відомості, документи тощо про
виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати у здійсненні
контролю за виконанням договору купівлі-продажу.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться: одержувач коштів – РВ
ФДМУ по Тернопільській області, р/р № 37187501900001, банк ГУДКСУ у
Тернопільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 14037372.
Грошові кошти в розмірі 58 082,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться: одержувач коштів – РВ ФДМУ по
Тернопільській області, р/р № 37313019011911, банк ДКСУ м. Києва, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 14037372.
Кінцевий термін приймання заяв: за три дні до дати проведення аукціону.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 22 квітня 2016 року. Час початку торгів – 11.00, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України 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 Української універсальної біржі
на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу
Української універсальної біржі (01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55,
офіс 413) 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 в електронній формі
проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про
включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та
Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (із внесеними змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі дні та отримати додаткову інформацію в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова,11, кімн. 504, тел. (0352)
25-04-87.

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації,
т. 280-42-49
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ ПІД РОЗБИРАННЯ
ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва державної власності,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні під розбирання
(затверджений наказом ФДМУ від 22.03.2016 № 571)

Чернівецька ОБЛАСТЬ

Молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби за адресою: Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Новоолексіївка,
вул. Б. Хмельницького, 21а.

2
Продаж пакетів акцій на фондовій біржі
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 286-34-30
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПАТ «ГІДРОСИЛА МЗТГ», що приватизується

1
9

Баланс активів, тис. грн

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

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

№
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

Розмір статутного капіталу товариства, грн
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
Номінальна вартість однієї акції, грн
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні)
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Площа земельної ділянки, га
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування)
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн

Значення показника
00235814
ПАТ «ГІДРОСИЛА МЗТГ»
72316, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул.
Індустріальна, 59
9 717 833,50
519 727
1,337
0,250
1071760,23
Бездокументарна
523
Ні
Ні
Ні
16,96
0
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
3037711, ПАТ «Національний депозитарій України»
85 490
91 478

5
6
7
8

Найменування показника

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2

3
86362
81998
105,3
-3261

4
79440
73923
107,5
-12

5
85490
77499
110,3
2499

54557
30609
0
0

65546
18261
0
0

77093
14385
0
0

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

17
18
19

5
6
7
8

Значення показника

Найменування показника

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2

3
16,9
0
0
-285,4

4
15,7
0
0
-267,6

5
0
0
0
229,9

6120,5
94,3
0
0

5847,6
79,2
0
0

5576,6
136,3
0
0

17
18
19

5
6
7
8

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

4
5926,8

5
5712,9

6194,4
0
0
20,4
0
6214,8

5926,7
0
0
0,1
0
5926,8

5696,8
0
0
16,1
0
5712,9

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Справа про банкрутство не порушувалась
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
Найменування показника
Значення показника
з/п
1 Найменування фондової біржі
Фондова біржа «ІННЕКС»
2 Місцезнаходження фондової біржі
03040, м. Київ, просп. Голосіївський (просп. 40-річчя Жовтня), буд. 70, 11-й поверх
3 Телефон для довідок
221-01-40
4 Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
20.04.2016
5 Час початку торговельної сесії
10.00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / АЗЦ
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Поновлення торгів
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 – 2016 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 9 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 статті 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), крім осіб, які реалізують право на першочергове придбання акцій товариства
відповідно до вимог статті 25 цього Закону; для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

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

2

3
211327

4
280380,5

5
725105

4700
9566
48206
148855
0
211327

-27517,8
5481,6
49516,1
252900,6
0
280380,5

-32596
0
95755
661946
0
725105

ПАСИВ

Значення показника

Найменування показника

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2

3
96786
94216
102,7
60

4
63651,3
46047,9
138,2
-32217,8

5
292511
162861
179,6
3067

32952
177933
442
0

29371,1
251009,4
2185,2
0

15651
709454
14
0

30 березня 2016 року

3
6214,8

Відомості про екологічний стан відсутні

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

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

Поновлення торгів

ПАСИВ

Баланс активів, тис. грн

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4

Значення показника

2

1
9

00385661
ПАТ «БРАЇЛІВСЬКЕ»
23130, Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Заводська, 7
Розмір статутного капіталу товариства, грн
3 941 840,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
1 019 240
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
6,464
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
254810,00
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
179
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)
32112, ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ
БАНК УКРАЇНИ»
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
292 511
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
725 105

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

76809
0
0
14669
0
91478

Фондова біржа «Перспектива»
м. Київ, вул. Льва Толстого, 9а
537-62-12
20.04.2016
12.00
АЗЦ

Баланс активів, тис. грн

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПАТ «БРАЇЛІВСЬКЕ», що приватизується

№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
3 Місцезнаходження товариства

64665
0
0
19142
0
83807

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 – 2016 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 9 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 статті 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), крім осіб, які реалізують право на першочергове придбання акцій товариства
відповідно до вимог статті 25 цього Закону; для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

10
11
12
13
14
15

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

64677
0
0
20489
0
85166

Найменування 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)

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

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4

5
91478

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

1
9

04762586
ПрАТ «БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН»
Місцезнаходження товариства
23130, Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів
Розмір статутного капіталу товариства, грн
12 230 600,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
23 968 776
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
48,993
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,250
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
5992194,00
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
4
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
6,67
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)
32112, ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ
БАНК УКРАЇНИ»
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
0
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
5 712, 9

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

4
83807

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти, розміщення відходів у спеціально відведених для цього містах чи об’єктах, викиди в атмосферне
повітря в межах граничнодопустимих норм
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Немає

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПрАТ «БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН», що приватизується

№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства

3
85166
ПАСИВ

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4

2

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Відомості про екологічний стан відсутні
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Справа про банкрутство не порушувалась
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
Найменування показника
Значення показника
з/п
1 Найменування фондової біржі
Фондова біржа «ІННЕКС»
2 Місцезнаходження фондової біржі
03040, м. Київ, просп. Голосіївський (просп. 40-річчя Жовтня), буд. 70, 11-й поверх
3 Телефон для довідок
221-01-40
4 Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
20.04.2016
5 Час початку торговельної сесії
10.00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / АЗЦ
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Поновлення торгів
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 – 2016
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 9
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 статті 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), крім осіб, які реалізують право на першочергове придбання акцій товариства відповідно до вимог статті 25 цього Закону; для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про
фінансово-майновий стан.

№ 26 (942)

3
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПрАТ «ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ», 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

Значення показника

05777118
ПрАТ «ПЕРЕМ ИШЛ ЯНСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ
ЗАВОД «МОДУЛЬ»
Місцезнаходження товариства
81200, Львівська обл., м. Перемишляни, вул. Галицька, 72
Розмір статутного капіталу товариства, грн
6 028 600,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
5 961 025
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
24,72
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,250
1490256,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
8
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
3,13
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)
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
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
4,6
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
4 043,2

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

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Найменування показника

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2

3
2,1
144,6
1,45
-20,9

4
2,3
88,9
2,59
-7,4

5
4,6
166,6
2,76
-30,5

4059,9
50,9
25,8
0

4010,9
49
0
0

3995,9
47,3
0
0

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

Найменування показника

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2

3
0
0
0
-1428

4
0
0
0
-1626

5
0
0
0
-475

29758
706
0
0

28686
633
0
0

28662
151
0
0

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

Найменування показника

Значення показника

Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
Найменування товариства
Місцезнаходження товариства
Розмір статутного капіталу товариства, грн
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
Номінальна вартість однієї акції, грн
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні)
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Площа земельної ділянки, га
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування)

14314682
ПАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»
58020, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Хотинська, 41
66 458 910,00
28 608 988
21,524
0,500
14304494,00
Бездокументарна
27
Ні
Ні
Ні
32,5
0
32112, ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ
БАНК УКРАЇНИ»
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
1 884
30 030

17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн

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

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2

3
1320
330
400
-271

4
1487
329
452
-1883

5
1884
266
708
-1310

33089
181
2
0

31070
244
2
0

29079
951
0
0

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПАТ «ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛПЛЕМПІДПРИЄМСТВО», 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

Розмір статутного капіталу товариства, грн
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
Номінальна вартість однієї акції, грн
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Середньооблікова чисельність працівників, осіб

№ 26 (942)

Значення показника
00699224
ПАТ «ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛПЛЕМПІДПРИЄМСТВО»
69031, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дослідна
станція, 43
3 801 600,00
7 603 201
50,00
0,25
1 900 800,25
Бездокументарна
4

3
4136,6

4
4059,9

5
4043,2

3694,1
0
0
442,5
0
4136,6

3686,7
0
0
373,2
0
4059,9

3755,5
0
0
287,7
0
4043,2

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Київська міжнародна фондова біржа
Місцезнаходження фондової біржі
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36в (5-й поверх)
Телефон для довідок
(044) 490-57-88
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
21.04.2016
Час початку торговельної сесії
11.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / АЗЦ
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Поновлення торгів
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 – 2016 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 9 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 статті 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), крім осіб, які реалізують право на першочергове придбання акцій
товариства відповідно до вимог статті 25 цього Закону; для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансовомайновий стан.

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

Значення показника

ПАСИВ

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Відсутнє провадження у справі про банкрутство товариства

10
11
12
13
14
15

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації

5
6
7
8

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
14311459
ПАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ»
71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Єгорова, 1
6 995 000,00
27 976 940
99,989
0,25
17 311 011,39
Бездокументарна
7
Ні
Ні
Так
26,7709
0
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
0
28 813

№
з/п
1
1
2
3
4

10
11
12
13
14
15

Баланс активів, тис. грн

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

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2

1
9

Найменування показника

5
6
7
8

Баланс активів, тис. грн

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ», що приватизується

Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
Найменування товариства
Місцезнаходження товариства
Розмір статутного капіталу товариства, грн
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
Номінальна вартість однієї акції, грн
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні)
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Площа земельної ділянки, га
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування)
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн

№
з/п
1
1
2
3
4

1
9

2
ПАСИВ

3
30464

4
29319

5
28813

20096
0
1706
8662
0
30464

18470
0
1706
9143
0
29319

17540
0
1706
9567
0
28813

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
ПАТ «Завод «Прилив» не здійснює викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Постановою господарського суду Запорізької області від 17.04.2000 порушено справу № 53/300 про банкрутство ПАТ «Завод «Прилив». Постановою господарського
суду Запорізької області від 28.06.2001 по справі № 53/300 ПАТ «Завод «Прилив» було визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ухвалою господарського суду Запорізької області від 08.08.2007 року було введено процедуру санації ПАТ «Завод «Прилив». На теперішній час процедура санації триває
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Київська міжнародна фондова біржа
Місцезнаходження фондової біржі
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36в (5-й поверх)
Телефон для довідок
(044) 490-57-88
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
21.04.2016
Час початку торговельної сесії
11.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / АЗЦ
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Поновлення торгів
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 – 2016 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 9 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 статті 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), крім осіб, які реалізують право на першочергове придбання акцій товариства
відповідно до вимог статті 25 цього Закону; для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
1
9

Баланс активів, тис. грн

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
33272

4
31314

5
30030

33050
0
0
222
0
33272

31218
0
0
96
0
31314

29908
0
0
122
0
30030

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Екологічний стан підприємства задовільний. Підприємство на даний час не працює. Твердо-побутові відходи вивозяться централізовано згідно з укладеним
договором з фірмою «Альтфатер Чернівці»
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Відсутнє провадження у справі про банкрутство товариства

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Східно-Європейська фондова біржа
Місцезнаходження фондової біржі
03680, м. Київ, вул. Боженка 86, літера «И», 2-й поверх
Телефон для довідок
(044) 200-09-70
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
21.04.2016
Час початку торговельної сесії
10.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / АЗЦ
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Поновлення торгів
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 – 2016 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 9 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 статті 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), крім осіб, які реалізують право на першочергове придбання акцій товариства відповідно до вимог статті 25 цього Закону; для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
№
з/п
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Найменування показника

Значення показника

Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні)
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Площа земельної ділянки, га
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування)
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн

Ні
Ні
Ні
166,91
0
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
298, 9
1 037, 9

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2

Найменування показника

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2

3
416,2
340,2

4
373,7
265,4

5
298,9
298

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

30 березня 2016 року

⇒

4
Продовження інформації
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
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
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
122,34
-146,8

4
140,81
-0,1

5
100,3
-29,8

897,3
237,9
0
0
1135,2

879
154,3
0
0
1033,3

871,6
166,3
0
0
1037,9

710,1
0
0
425,1
0
1135,2

710
0
0
323,3
0
1033,3

680,2
0
0
357,7
0
1037,9

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Товариством не здійснюються викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище; утворення і розміщення відходів немає, природоохоронне обладнання та споруди на товаристві відсутні
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Немає

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПАТ «СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІМІНЕРАЛ», 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

Значення показника

05762281
ПАТ «СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ПОЛІМІНЕРАЛ»
Місцезнаходження товариства
82172, Львівська обл., м. Дрогобич, м. Стебник,
вул. Дрогобицька, 127
Розмір статутного капіталу товариства, грн
59 647 000,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
15 191 360
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
6,367
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
3 797 840,00
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
141
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
380,02
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)
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
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
0
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
124 573

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

№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
Найменування показника
2
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

2012 рік

2013 рік

2014 рік

3
0
0
0
-4776

4
0
0
0
-13794

5
0
0
0
-14247

40550
1167
0
0

101014
306
0
0

96089
28484
0
0

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПАТ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ», 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

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

№
з/п
1
1
2
3
4

Значення показника

5
6
7
8

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

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2

3
25
19
131,58
-161

4
824
634
129,97
-308

5
1541
1358
113,48
-12

5477
105
0
0

8074
133
0
0

7917
229
0
0

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

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Східно-Європейська фондова біржа
Місцезнаходження фондової біржі
03680, м. Київ, вул. Боженка 86, літера «И», 2-й поверх
Телефон для довідок
(044)2000970
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
21.04.2016
Час початку торговельної сесії
10.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / АЗЦ
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Поновлення торгів
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 – 2016 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 9 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 статті 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), крім осіб, які реалізують право на першочергове придбання акцій товариства відповідно до вимог статті 25 цього Закону; для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
1
9

Баланс активів, тис. грн

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
41717

4
101320

5
124573

18339
0
290
23088
0
41717

68662
0
290
32368
0
101320

52758
0
290
71525
0
124573

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
У зв’язку з зупинкою видобутку і переробки руди на підприємстві відсутні шкідливі викиди та скиди забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище, не утворюються і не розміщуються відходи виробництва
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Провадження у справі про банкрутство відсутнє

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Українська фондова біржа
Місцезнаходження фондової біржі
01034, м. Київ, пров. Рильський, 10
Телефон для довідок
(044) 278-28-50
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
26.04.2016
Час початку торговельної сесії
11.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / АЗЦ
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Поновлення торгів
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 – 2016 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 9 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 статті 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), крім осіб, які реалізують право на першочергове придбання акцій товариства відповідно до вимог статті 25 цього Закону; для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
1
9

Баланс активів, тис. грн

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

3
5582

4
8207

5
8146

5450
0
0
132
0
5582

7947
0
0
260
0
8207

7935
0
0
211
0
8146

ПАСИВ

05533112
ПАТ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ
ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»
Місцезнаходження товариства
25006, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул.
Мурманська, 37
Розмір статутного капіталу товариства, грн
22 494 700,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
89 527 880
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
99,499
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
22 381 970,00
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
14
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
9,44
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)
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
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
1 541
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
8 146
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ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
За 2012 – 2014 роки викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів на підприємстві відсутні
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Справа про банкрутство підприємства не порушувалась

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Українська фондова біржа
Місцезнаходження фондової біржі
01034, м. Київ, пров. Рильський, 10
Телефон для довідок
(044) 278-28-50
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
26.04.2016
Час початку торговельної сесії
11.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / АЗЦ
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Поновлення торгів
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 – 2016 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 9 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 статті 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), крім осіб, які реалізують право на першочергове придбання акцій товариства відповідно до вимог статті 25 цього Закону; для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

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

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 21 площею
24,2 м2 на першому поверсі чотириповерхового адміністративного корпусу. Балансоутримувач: Вінницька дирекція Українського державного підприємства
поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, пл.
Привокзальна, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою продовження терміну дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки –
Комунальне підприємство «Вінницька транспортна компанія». Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 01.10.2012: відновна – 227 957,00 грн; залишкова – 88 331,00
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 28 площею
18,5 м2 на першому поверсі двоповерхового громадського будинку будівлі
управління Державної казначейської служби України у Тульчинському районі Вінницької області. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської
служби України у Тульчинському районі Вінницької області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Леніна, 47. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-2465. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – Комунальне
підприємство «Архітектурне планувально-проектне бюро». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
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капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2013: відновна – 4073,00 грн; залишкова – 2 636,00
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
технічного поверху (6,0 м2), частина даху (14,0 м2) 12-поверхової адміністративної будівлі. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ
оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432)
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «САГА
Ком’юнікейшнз Юкрейн». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення технічного поверху; 1 частина даху. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 01.04.2012: відновна – 11 402,00 грн; залишкова – 2 141,00
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 28 – № 30;
№ 35 – № 40) площею 97,5 м2 на першому поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі. Балансоутримувач: Козятинська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. П. Орлика, 19. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-2465. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПП «МЕД-ДАР».
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: 9 приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,

основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.01.2015: відновна – 49 437,00 грн; залишкова –
19 775,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 12 –
15,4 м2; частина № 13 – 1,6 м2) загальною площею 17,0 м2 на 2-му поверсі
3-поверхової будівлі. Балансоутримувач: Вінницька дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 22600, Вінницька обл., м. Козятин, вул. Червоноармійська, 39. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну
дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Медіа Дім «РІА». Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1
приміщення; 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.06.2013: відновна – 89 945,92 грн; залишкова – 28 456,33 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 1 – № 3;
№ 6 – № 8) загальною площею 111,0 м2 на першому поверсі 2-поверхової
нежитлової будівлі. Балансоутримувач: Державне підприємство фірма «ОрізонБета». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Гайсинський р-н,
м. Гайсин, вул. Леніна, 35а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс
замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу:
vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Платник робіт з оцінки – ТОВ «Промтехгаз». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 6 приміщень.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
станом на 01.03.2013: відновна – 14 425,00 грн; залишкова – 0,00 грн. Наявність

№ 26 (942)

5
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 20 – 53,8 м2;
№ 21 – 8,4 м2) загальною площею 62,2 м2 на першому поверсі двоповерхової адміністративної будівлі. Балансоутримувач: Головне управління статистики
у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22800, Немирівський р-н,
м. Немирів, пров. Некрасова, 6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17.
Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65 Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Кирпач Валерій Дмитрович. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 01.01.2014: відновна – 91 164,00 грн; залишкова – 70 712,00
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення: у приміщенні
№ 2 – 216,8 м2 (№ 1 – № 2); у приміщенні № 3 – 532,7 м2 (№ 1); у приміщенні № 4 – 96,3 м2 (№ 1 – № 8) загальною площею 845,8 м2 на першому поверсі
2-поверхової будівлі складу (літ. В). Балансоутримувач: Виробнича філія «Вінницька
картографічна фабрика» державного підприємства «Центр державного земельного
кадастру». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Щерба Олена Миколаївна. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.:
11 приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2016: відновна – 125 356,00 грн; залишкова – 37 768,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.
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).
До участі в конкурсі допускаються 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.
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.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті (на
конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 13.04.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 53-03-50.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіонального відділення
до 07.04.2016 (включно) за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 2, 3, 61, 62, 63, 64,
65, 66) загальною площею 76,2 м2 першого поверху будівлі учбового корпусу
літ. А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Перемоги
(вул. Капушанська), 142. Балансоутримувач: Ужгородське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування, тел. (050) 815-37-99. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу:
zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Роботишин В. І. Балансова залишкова вартість
основних засобів станом на 31.12.2015: 3 984,12 грн. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки станом на 14.02.2015: 424,48 грн/м2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 16) площею 5,1 м2
першого поверху адмінбудинку (літ. А). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., смт Великий Березний, вул. Шевченка, 26. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні) Ужгородської
об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Закарпатській
області, тел. (0312) 64-37-35). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312)
61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки:
ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 18) площею 23,0 м2
першого поверху адмінбудинку (літ. А). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., смт Великий Березний, вул. Шевченка, 26. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні) Ужгородської
об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Закарпатській
області, тел. (0312) 64-37-35. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312)
61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК». Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.
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).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається із:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
Конкурсну документацію слід подавати до 8 квітня 2016 року до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 15.45.
Конкурсна документація подається на кожний об’єкт окремо. На конверті потрібно зробити помітку «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.
Конкурс відбудеться 14 квітня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ по
Закарпатській області за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб.
303. Телефон для довідок (0312) 61-38-83.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення 4 (коридор № 1 площею 7,2 м2,
кабінет № 2 площею 14,3 м2) загальною площею 21,5 м2 першого поверху
будівлі учбового корпусу (літ. А-2), інвентарний № 0101-1001, реєстровий
№ 05430366.1.АААБГА092. Балансоутримувач майна: Кам’янсько-Дніпровська
технічна школа Державного агентства водних ресурсів України. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Кам’янка-Дніпровська, пров. О. Кошевого, 16.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 37 000,0 м2. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок): Запорізька обл., м. Кам’янка-Дніпровська, пров. О.
Кошевого, 16. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): розміщення учбового корпусу. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): постійне користування.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89) відділ
оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Балашова Любов Анатоліївна. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення № 8 (у складі частин приміщень
№ 1, 2, 3, 4 площею 31,0 м2) та частина приміщення IX спільного користуван-
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ня площею 8,9 м2 першого поверху будівлі гуртожитку (літ. А-9) загальною
площею 39,9 м2. Балансоутримувач майна: ДНЗ «Дніпрорудненський професійний
ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Дніпрорудне, просп.
Ентузіастів 15. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ
оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Передерій Наталія Іванівна. Дата оцінки: (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 101 до № 109 включно площею 161,5 м2 першого поверху будівлі цеху обміну пошти, літ. А-3, реєстровий № 21560045.800АААЖЖБ388. Балансоутримувач майна: Запорізька
дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний (Леніна), 6б.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ
оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «НОВИЙ ЛАД». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 1 до № 9 включно,
№ 52, 58, 59, 61 та частина приміщення № 57 спільного користування (площею 41,3 м2) першого поверху триповерхової будівлі, літ. А-3, загальною
площею 265,7 м2. Балансоутримувач майна: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладання договору оренди. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЮЖТРАНСІНВЕСТ».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: основні засоби, довгострокові біологічні активи, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, оборотні
матеріальні засоби (запаси) цілісного майнового комплексу дитячого оздоровчого табору «Аіст». Балансоутримувач майна: Придніпровське міжрайонне
управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., м. Бердянськ, вул. Макарова, 24б. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 5,2397 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Запорізька обл.,
м. Бердянськ, вул. Макарова, 24б. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – розміщення та обслуговування дитячого оздоровчого табору. Мета проведення незалежної оцінки: відображення результатів незалежної оцінки в бухгалтерському обліку підприємства. Контактні телефони: відділ оренди державного
майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса
РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Бердянськ-Тур».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2016.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України15.01.2016 за № 60/28190, (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки. Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України
»Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки
та дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І
Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток
2 до Положення); 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Документи, подані на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти,
до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційнодокументального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. № 9) до 08.04.2016 (включно).
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Запорізькій області 14.04.2016 о 10.00
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Частина нежитлових приміщень 1-го поверху загальною площею
53,1 м2 (у тому числі кімн. № 1 – 4,3 м2, № 5 – 40,5 м2 № 6 – 4,2 м2, кімн.
№ 8 – 1,7 м2, № 9 – 1,0 м2, № 10 – 1,4 м2 згідно з технічним паспортом) адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Івано-Франківської дирекції УДППЗ
«Укрпошта», за адресою: Івано-Франківська обл., Галицький р-н, смт Більшівці,
Вічевий Майдан, 3. Запланована дата оцінки: 31.03.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області.
Платник оцінки – ФОП Мельничук Олексій Васильович.
 2. Приміщення їдальні загальною площею 101,0 м2, підвал літ. А
(згідно з технічним паспортом на громадський будинок), що перебуває на
балансі Головного управління державної казначейської служби України в ІваноФранківській області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 14.
Запланована дата оцінки: 31.03.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП
Шевчук Ганна Лук’янівна.
 3. Частина приміщення площею 22,5 м2, підвал літ. А (згідно з технічним паспортом на громадський будинок), що перебуває на балансі Головного
управління державної казначейської служби України в Івано-Франківській області,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 14. Запланована дата оцінки:
31.03.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Шевчук Іван Федорович.
 4. Вбудовані приміщення кухні загальною площею 61,6 м2, що входять
до складу їдальні на першому поверсі будівлі суспільно-побутового блоку, що перебуває на балансі Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва
Львівської національної академії мистецтв, за адресою: Івано-Франківська обл.,
м. Косів, вул. Міцкевича, 2. Запланована дата оцінки: 31.03.2016. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області.
Платник оцінки – ФОП Сумарук Лук’ян Іванович.
 5. Вбудоване приміщення мийки загальною площею 24,1 м2 на першому поверсі будівлі суспільно-побутового блоку, що перебуває на балансі Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської
національної академії мистецтв, за адресою: Івано-Франківська обл., м. Косів,
вул. Міцкевича, 2. Запланована дата оцінки: 31.03.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження
договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області.
Платник оцінки – ФОП Сумарук Лук’ян Іванович.
 6. Частина приміщення складу «ВДВ» (літ. «М») площею 362,0 м2,
що перебуває на балансі ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод»,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 11. Запланована дата оцінки:
31.03.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ТОВ «Лесінвест».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; 2) пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; 3) 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 і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в яких зазначено
правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть
роботи з оцінки майна; документи, що підтверджують право на виконання таких робіт; інформація про претендента за встановленою формою (відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента містить: відомості про діяльність
претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо досвіду

у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформацію про
оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту пр оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або
подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу, а саме до 08.04.2016.
Конкурс відбудеться 13.04.2016 о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48,
кабінет № 315, телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності групи А,
що підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні.
 Об’єкт державної власності групи А  – будівля лазні загальною
площею 638,6 м2 за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мирне,
вул. Центральна, 3р, що під час приватизації не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Мирненське». Дата оцінки –31.03.2016. Замовник – РВ ФДМУ по Київській
області; платник – РВ ФДМУ по Київській області
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка 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) складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3до 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).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на
який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу кадрової роботи та організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Київській
області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 14.04.2016 о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. С. Пет
люри, 15 (РВ ФДМУ по Київській області ), телефон для довідок 200-25-36.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації державної власності
 Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс – структурний підрозділ – цех по переробці деревини та виготовленню тарної заготовки
державного підприємства Української державної компанії по реструктуризації підприємств вугільної промисловості «Укрвуглереструктуризація».
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Техноконсалтинг» (зберігач). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 80100, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Бічна Промислова, 35. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна
адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.03.2016. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
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 на адресу: 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 об 11.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефон для довідок (032)261-62-14.

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: приміщення складу № 16 (955360.1.ААБАЛД733).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Жеребківський елеватор» припинений 08.04.2011 (правонаступник – ТОВ «Кононівський елеватор»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове,
вул. Привокзальна, 4. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62.
Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28. 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: 01.11
вирощування зернових та технічних культур; 01.41.0 надання послуг у рослинництві,
облаштування ландшафту; 51.21.0 оптова торгівля зерном, насінням та кормами для
тварин. 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: – (зазначається в разі оцінки цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами). Балансова
вартість об’єкта (основні засоби): 67 300,00 грн станом на 31.01.2016 (за останній звітний період). 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): 31.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 2. Назва об’єкта оцінки: будівля магазину літ. № 37 загальною площею
69,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «АТП 15173» (загальними зборами акціонерів від 24.12.2009 прийнято рішення «Про ліквідацію
ВАТ»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський,
вул. Автомобільна, 1. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на
аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефон замовника конкурсу (048)
728-72-62. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28. 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: загальними зборами акціонерів від 24.12.2009 прийнято рішення «Про ліквідацію ВАТ». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
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довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: – (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами). Балансова
вартість об’єкта (основні засоби): 5 856,00 грн станом на 31.07.2015 (за останній
звітний період). 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) 30.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 3. Назва об’єкта оцінки: будівля їдальні літ. № 39 загальною площею
251,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «АТП 15173»
(загальними зборами акціонерів від 24.12.2009 прийнято рішення «Про ліквідацію
ВАТ»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський,
вул. Автомобільна, 1. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на
аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефон замовника конкурсу (048)
728-72-62. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28. 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: загальними зборами акціонерів від 24.12.2009 прийнято рішення «Про
ліквідацію ВАТ». 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: (зазначається в
разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами). Балансова вартість об’єкта (основні засоби): 4 871,00 тис
грн станом на 31.07.2015 (за останній звітний період). 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): 30.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 4. Назва об’єкта оцінки: будівля підсобного господарства літ. № 35 загальною площею 94,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ
«АТП 15173» (загальними зборами акціонерів від 24.12.2009 прийнято рішення «Про
ліквідацію ВАТ»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. БілгородДністровський, вул. Автомобільна,1. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефон замовника конкурсу
(048) 728-72-62. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28. 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: загальними зборами акціонерів від 24.12.2009 прийнято рішення
«Про ліквідацію ВАТ». 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 (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами). Балансова вартість об’єкта (основні засоби): 0,00
грн станом на 31.07.2015 (за останній звітний період). 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): 30.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 5. Назва об’єкта оцінки: будівля приколійного складу (інв. № 10250) з двома рампами загальною площею 386,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Котовське БМЕУ № 2 Одеської залізниці. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., смт Любашівка, вул. Привокзальна, 29а. Мета проведення оцінки:
приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни. Телефон
замовника конкурсу (048) 728-72-62. Телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28.
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: 49.10 пасажирський залізничний транспорт міжміського
сполучення; 49.20 вантажний залізничний транспорт; 49.31 пасажирський наземний
транспорт міського та приміського сполучення. 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: (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
паїв): – . Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами). Балансова вартість об’єкта (основні засоби):
320 427,32 грн станом на 31.01.2016 (за останній звітний період). 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): 31.04.2016.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 р. за № 60/28190, (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в нематеріальної формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей» (нерухомого
майна, нерухомості).
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 07.04.2016.
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.
Телефон для довідок (048) 731-50-39.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503) 13.04.2016 об 11.00.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна з визначенням ринкової вартості
 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення – виробничий модуль-корпус
площею 380,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Миру, 4, с. Божківське,
Полтавський р-н, Полтавська область. Балансоутримувач: ДП «Сільсько
господарське підприємство Крюківської виправної колонії УДПтСУ в Полтавській
області (№ 29)». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2016. Строк виконання робіт:
5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Охтирська молочна промислова компанія «Славія».
 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 223,4 м2 та гараж
площею 24,7 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Леніна, 72, м. Зіньків, Полтавська
область. Балансоутримувач: Головне управління сттистики у Полтавській області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт:
РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: Зіньківська районна
рада Полтавської області.
 3. Назва об’єкта: нежитлові приміщення площею 59,1 м2. Місце
знаходження об’єкта: вул. Центральна, 212, м. Глобине, Полтавська область.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби у Глобинському
районі. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
Глобинська міська рада.
 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення на 3-му поверсі площею
172,4 м 2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Кашинського, 26, м. Миргород,
Полтавська область. Балансоутримувач: Миргородська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2016.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
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Платник виконаних робіт: Миргородська міська рада Полтавської області.
 5. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 258,2 м 2 .
Місцезнаходження об’єкта: вул. Фрунзе, 8, с. Розсошенці, Полтавський р-н,
Полтавська область. Балансоутримувач: Полтавська експедиція по геофізичним
дослідженням у свердловинах. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ФОП Ракіта Є. В.
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі
морфологічного корпусу площею 8,73 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул.
Шевченка, 23, м. Полтава. Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2016. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ «АртемБанк».
 7. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею
6,45 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. 1100-річчя Полтави, 7, м. Полтава.
Балансоутримувач: Прокуратура Полтавської області. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.03.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ФОП Машиніна Г. В.
 8. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 25,8 м 2 .
Місцезнаходження об’єкта: вул. Артема, 64, м. Полтава. Балансоутримувач:
ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Полтавській області».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Медичний
центр «Святителя Сповідника Архієпископа Луки».
 9. Назва об’єкта: складські приміщення площею 154,0 м 2 .
Місцезнаходження об’єкта: вул. Червонопартизанська, 9, смт Решетилівка,
Полтавська область. Балансоутримувач: Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Полтавської облдержадміністрації. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з
метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2016.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
Платник виконаних робіт: ФОП Філоненко Г. А.
 10. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 38,2 м 2 .
Місцезнаходження об’єкта: вул. Фрунзе, 9, м. Полтава. Балансоутримувач: ДНЗ
«Електрорадіотехнічний ліцей». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2016. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ФОП Петров Д. В.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, (далі – Положення), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності); копію установчого документа претендента; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено претендентом до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмову
згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі
необхідності); письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів
оцінювачів; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 Положення).
Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерського та
адміністративно-господарської роботи РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23 (кімн. 415) до 08.04.2016 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурс відбудеться
у РВ ФДМУ по Полтавській області 14.04.2016 о 10.00 за адресою: 36014,
м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн. 404. Телефон для довідок
(05322) 2-89-58.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 107,2 м2 (балансоутримувач – Полтавське казенне експериментальне
протезно-ортопедичне підприємство). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми,
вул. Харківська, 38. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору
оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2016. Термін
виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення договору на проведення
незалежної оцінки майна. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській
області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «САНТЕХОПТ».
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гаражного боксу
площею 52,8 м2 (балансоутримувач – Сумська філія Державного регіонального
проектно-вишукувального інституту «Дніпродіпроводгосп»). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Путивльська, 5 – 1. Мета проведення незалежної
оцінки – передача об’єкта оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.03.2016. Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення договору на проведення незалежної оцінки майна. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ
«Виробничо-сервісна компанія «Фростленд».
 3. Найменування об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 68,0 м2 (балансоутримувач – ВАТ «АК «Свема». Майно, що не
увійшло до статутного капіталу ВАТ). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Шостка,
вул. Горького, 4. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору
оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2016. Термін
виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення договору на проведення
незалежної оцінки майна. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській
області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Бекетов О. В.
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 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 слід 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.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 13 квітня 2016 року о 10.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 7 квітня 2016 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’єкта
 Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень цокольного поверху будівлі навчального корпусу № 2 загальною площею 77,6 м2 (літ. «А»,
позиції: буфет (2-1) – 67,9 м2 , кухня (2-2) – 9,7 м2), що перебувають на балансі Тернопільського національного економічного університету. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: майдан Перемоги, 3, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з
питань орендних відносин (0352) 52-36-38, сектор оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності (0352) 52-66-85. Телефакс замовника конкурсу: (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт
з оцінки: ФОП Мігенько Андрій Юрійович. Балансова залишкова вартість об’єкта
оцінки станом на 29.02.2016: 13 781,39 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.
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, (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1. «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву), а саме:
1) підтвердні документи: заяву 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 1 Положення (за наявності); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); 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 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. 705. Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 52-66-85.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційно-документального
забезпечення та адміністративно-господарської роботи 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 у РВ ФДМУ по Тернопільській
області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 705.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Харківській області в інформації про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» № 23 (939) від 21.03.2016 на стор. 5, адресу об’єкта
№ 9 – нежитлового приміщення – частини холу: 1/4 кімн. № 48, 1/2 кімн. № 49,
кімн. № 50, 52, 53 на першому поверсі 3-поверхової будівлі інженерного корпусу (літ. за техпаспортом «А-3») загальною площею 73,5 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Весніна, 7, що перебуває на балансі ДП «Український державний науководослідний вуглехімічний інститут (УХІН)», код 00190443, тел. 700-69-065 слід читати: «м. Харків, вул. Весніна, 12».

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
Назва об’єкта оцінки № 1: двоповерхова будівля їдальні № 13/27 загальною
площею 1 386,1 м2 колишнього військового містечка № 13. Балансоутримувач –
відділ ЖКГ Ізяславської райдержадміністрації. Місцезнаходження: Хмельницька обл.
м. Ізяслав, вул. Військова, 13/27. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
неринкової вартості (вартості ліквідації) об’єкта оцінки з метою приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 7956-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 29.02.2016 –
60 206,00 грн. Кількість земельних ділянок – 1. Розмір земельної ділянки – 0,3500 га.
Місце розташування земельної ділянки: Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова,
13/27. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Дата оцінки – 31.03.2016. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Хмельницькій області.
 Назва об’єкта оцінки № 2: група інвентарних об’єктів – будівлі та споруди колишнього військового містечка (25 од.), що орендуються ФОП Польовою
О. С., у складі: сховище для техніки площею 1 133,9 м2 (інв. № 5); сховище для
техніки площею 1 133,9 м2 (інв. № 8); сховище для техніки площею 1 133,9 м2 (інв.
№ 9); склад площею 512,2 м2 (інв. № 10); склад площею 501,2 м2 (інв. № 12); склад
площею 829,9 м2 (інв. № 18); склад площею 2 034,5 м2 (інв. № 19); водонасосна
станція площею 32,7 м2 (інв. № 22); лазня площею 92,8 м2 (інв. № 50); лабораторія
площею 491,5 м2 (інв. № 56); будівля стаціонарної станції газопостачання площею
239,7 м2 (інв. № 57); лабораторія площею 1 485,2 м2 (інв. № 100); мазутно-насосна
станція площею 266,7 м2 (інв. №104); склад площею 194,7 м2 (інв. № 119); котельня площею 493,4 м2 (інв. № 122); водонапірна башта площею 8,7 м2 (інв. № 123);
трансформаторна підстанція площею 35,7 м2 (інв. № 131); депо тепловозне площею 584,9 м2 (інв. № 204); їдальня площею 462,1 м2 (інв. № 205); склад площею
144,6 м2 (інв. № 260); склад площею 2725,6 м2 (інв. № 500); абонементний пункт
(штаб) площею 439,6 м2 (інв. № 502); резервуар для мазуту об’ємом 1 000,0 м3 (інв.
№ 101/1); резервуар для мазуту об’ємом 1 000,0 м3 (інв. № 102/1); дороги та майданчики з твердим покриттям площею 420,9 м2. Балансоутримувач – Хмельницький
районний територіальний центр соціального обслуговування (надання послуг).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Івашківці,
вул. Ломоносова, 30а. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки та ринкової вартості невід’ємних поліпшень орендованого майна з метою приватизації шляхом викупу. Телефон та електронна адреса
замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 29.02.2016 – 84 647,00 грн. Кількість і розмір земельних ділянок – дві; 1 – 15,0000 га; 2 – 3,9300 га. Місце розташування земельної ділянки:
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, за межами населених пунктів на території
Масівецької сільської ради. Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 1 – 14 532 960,41 грн; 2 – 3 807 635,63 грн. Дата
оцінки – 31.03.2016. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею 54,4 м2 у будівлі поштамту. Балансоутримувач – Хмельницька дирекція УДППЗ «Укрпошта».
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 90. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова
залишкова вартість станом на 01.02.2016 – 30 569,66 грн. Розмір земельної ділянки – 5 249,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Хмельницький,
вул. Проскурівська, 90. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки –
4 869 999,00 грн. Дата оцінки – 31.03.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особаплатник робіт з оцінки – ФОП Мантач Максим Михайлович.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки окремо у запечатаному конверті з описом документів, що
містяться у конверті:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, що
підтверджують право на виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених
абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до
Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький,
вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору з кадрової роботи, організаційнодокументального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по
Хмельницькій області (каб. № 1) до 8 квітня 2016 року (включно) до 15.30.
Конкурс відбудеться 14 квітня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Хмельницькій
області за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
№
ПлоАдреса об’єкта
Назва об’єкта оцінки
з/п
ща, м2
оцінки
1 Частина приміщення пошто- 7,0 вул. Леніна, 8,
вої операційної зали трипом. Умань, Черкасьверхової будівлі Уманського
ка обл.
центру поштового зв’язку
2 Частина нежитлових примі19,4 вул. Шевченка,
щень першого поверху
м. Умань, Черкаська обл.

Балансоутри- Платник робіт Дата
мувач
з оцінки
оцінки
ЧД УДППЗ «Ук- ФОП Воло- 31.03.16
рпошта»
шин В. В.
ДІАЗ «Стара
Умань»

ТОВ «Авіцена» 31.03.16

 2. 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.
№
Назва об’єкта
Пло- Адреса об’єкта
Платник робіт Дата
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
з оцінки
оцінки
1 Столярна май295,0 вул. Піонерська, ДНЗ «Смілянський центр
ФОП Соко31.03.16
стерня
2, м. Сміла, Чер- підготовки і перепідготовки лан Л. П.
каська обл.
робітничих кадрів»

№ 26 (942)

7
№
Назва об’єкта
з/п
оцінки
2 Гараж

Площа, м2
22,2

3 Приміщення четвертого поверху
чотириповерхової
адмінбудівлі

19,6

Продовження таблиці
Адреса об’єкта
Платник робіт Дата
Балансоутримувач
оцінки
з оцінки
оцінки
вул. Енергетиків, Державна фінансова інспек- Крамаренко 31.03.16
30/2, м. Канів,
ція в Черкаській області
С. М.
Черкаська обл.
бульв. Шевченка, ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» Благодійна
31.03.16
205, м. Черкаси
організація
«РуслаУкраїна-Центр»

Вимоги до претендентів на участь у конкурсі:
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, документація подається
претендентом в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності».
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково залучаються ним,
документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності (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); документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна (додаток 2 до Положення); підтверджений документально досвід
учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об’єкта оцінки, зокрема оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах із учасником конкурсу.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (у календарних днях), якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсу.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. E-mail: dak_71@ spfu.gov.
ua. Останній день подання заяв – 8 квітня 2016 року.
Конкурс відбудеться 14 квітня 2016 року о 10.00 у 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 оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної
власності – молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Б. Хмельницького, 21а, с. Новоолексіївка, Сокирянський р-н,
Чернівецька обл. Мета проведення оцінки: приватизації шляхом продажу на аукціоні під розбирання. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс
замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу:
admin_77@ spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: немає. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові ін-

вестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 6 (шість): родильня
на 25 корів з приміщенням для молодняку на 220 голів, корівник на 200 голів з молочним блоком, кормоцех, санпропускник на 15 осіб, залізобетонні балки (2 шт.).
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: 0,8459 га, кадастровий номер 7324080500:04:001:0284. Місце
розташування земельної ділянки: вул. Б. Хмельницького, 21а, с. Новоолексіївка,
Сокирянський р-н, Чернівецька обл. Цільове призначення земельної ділянки: землі сільськогосподарського призначення. 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): 31.03.2016.
Конкурсний відбір суб’єкта 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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190. Замовник та платник –
РВ ФДМУ по Чернівецькій області (58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а).
Процедура конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується РВ ФДМУ по Чернівецькій області, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
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’єкта оцінки, що має 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 Фонду державного майна України від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.
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 в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та 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.
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 до 16.45 08.04.2016. 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.
Конкурс відбудеться 14 квітня 2016 р. о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій
області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації
Вартість об’єктів приватизації визначатиметься шляхом здійснення суб’єктами
оціночної діяльності незалежної оцінки відповідно до вимог Методики оцінки майна,
що затверджена постановою КМУ від 10.12.2003 № 1891 (зі змінами).

 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – окреме
індивідуально визначене майно: три автозаправні блок-пункти контейнерні
(інв. № 506/2, 506/3 та 506/4). Балансоутримувач: відсутній (об’єкт перебуває в
управлінні РВ ФДМУ по Чернігівській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Польова, 35. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Опис об’єкта: автозаправні блок-пункти контейнерного типу, розукомплектовані
(паливно-роздавальні колонки відсутні).
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – окреме
індивідуально визначене майно: три автозаправні блок-пункти контейнерні (інв. № 67/1, 67/2 та 67/3). Балансоутримувач: відсутній (об’єкт перебуває в
управлінні РВ ФДМУ по Чернігівській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Свердловка. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Опис об’єкта: автозаправні блок-пункти контейнерного типу, розукомплектовані
(паливно-роздавальні колонки відсутні).
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи Д – незавершене будівництво одноквартирного житлового будинку з господарською
будівлею. Балансоутримувач: ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Чернігівська обл., Ічнянський р-н, смт Парафіївка, пров. Короленка, 1. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом
продажу на аукціоні під розбирання.
 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи Д – незавершене будівництво одноквартирного житлового будинку з господарською
будівлею. Балансоутримувач: ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Чернігівська обл., Ічнянський р-н, смт Парафіївка, пров. Короленка, 7. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом
продажу на аукціоні під розбирання.
 5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи Д – незавершене будівництво одноквартирного житлового будинку з господарською
будівлею. Балансоутримувач: ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Чернігівська обл., Ічнянський р-н, смт Парафіївка, пров. Короленка, 9. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом
продажу на аукціоні під розбирання.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016.
Замовник та особа-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області
(14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-2818. Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника
конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, (далі – Положення).
До участі а конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт зазначається в єдиній одиниці виміру – календарних
днях від дати підписання договору на проведення оцінки.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 13 квітня 2016 року за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по
Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для
довідок (0462) 67-28-18.
Продовження рубрики на стор. 8

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу управз/п
ління
1 Міністерство освіти і
науки України
2 Міністерство освіти і
науки України

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

найменування

37664469, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний універ- Частина нежитлового вбудованого приміщення
ситет», м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду, 11, тел. (056) 409-06-06
00129314, Дніпропетровський технікум зварювання та електроніки ім. Є. О. Пато- Частина нежитлового вбудованого приміщення
на, тел. (056) 377-24-15
та нежитлові вбудовані приміщення

реєстровий
номер майна
Інформація
відсутня
Інформація
відсутня

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна
вартість майна за незамаксимально можлимета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн.
вий строк оренди
м. Кривий Ріг, вул. Ди2,0
6 461,00
2 роки 11 місяців
Інше використання (розміщення пральної машини)
митрова, 34б
м. Дніпропетровськ,
6,0
1 360 181,00
2 роки 11 місяців
Розміщення буфету, їдальні, що не здійснюють продаж
вул. К. Цеткін, 2а
та 116,17
товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
місцезнаходження

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

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Київській області про намір передати в оренду об’єкти державної власності, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування об’єкта

1 Міністерство інфраструктури України

Київська обласна дирекція УДППЗ «Укрпошта»

Нежитлове приміщення

2 Міністерство освіти і
науки України
3 Державна казначейська служба України
4 Державна казначейська служба України

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярський коледж екології і природокористування»
Управління Державної казначейської служби у Вишгородському районі
Київської області
Управління Державної казначейської служби України у КиєвоСвятошинському районі Київської області

Частина нежитлових приміщень
Приміщення № 20;
приміщення № 19 і № 21
Частина нежитлових приміщень

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
пло- вартість згідно з незалеж- максимально можлимета використання
ща, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн вий строк оренди
21560045.1000.АААЖЕД574 Київська обл., Вишгородський р-н, с. Лю- 52,35
153 938,00
1 рік
Згідно з додатком 2 до Методики розрахунку орендної
бимівка, вул. Київська, 7
плати за державне майно та пропорції її розподілу, орендна ставка за яким дорівнює або є більшою за 15 %
00493706.10.ИМВРНР014 Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
72,7
481 700,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта продажу продовольм. Боярка-2
чих товарів
37868556.1.АААГБД239 Київська обл., м. Вишгород, вул. Кур15,2;
207 160,00
5 років
Офіс
гузова, 13
7,8
38010937.1.АААГБД217 Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
15,0
82 640,00
2 роки 11 місяців Офіс
м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88
реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області. У разі надходження
двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно вимог аб. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Тернопільській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

1 Державна служба статистики України
2 Державне агентство водних ресурсів України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02362374, Головне управління статистики у Тернопільській області, 46001,
м. Тернопіль, вул. Над Ставом, 10, тел.: (0352) 52-50-31, 52-72-86
05379205, Тернопільське обласне управління водних ресурсів, 46003,
м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 35, тел. (0352) 25-96-85

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна
місцезнаходження
площа, м2
02362374.1.АААДЕЖ256 Тернопільська обл., м. Борщів,
11,0
вул. Степана Бандери, 19а
05379205.40.АААБВЖ717 м. Тернопіль, вул. Текстиль82,7
на, 30а

найменування

реєстровий номер майна

Частина нежитлового приміщення (поз. 2-10) другого поверху
будівлі літ. А відділу статистики у Борщівському районі
Частина приміщень ремонтно-механічної майстерні (літ. Б поз.
1-11, 1-12)

вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн
26 370,00
131 870,00

максимально можлимета використання
вий строк оренди
2 роки 11 місяців Розміщення офісного
приміщення
2 роки 11 місяців Складування матеріалів

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (каб. 603), РВ ФДМУ по Тернопільській 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
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назва органу
управління

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

Державне управління 23322597, Харківський регіональний інститут державного управління
справами
Національної академії державного управління при Президентові України, 61001, м. Харків, просп. Московський, 75, тел. (057) 732-32-66
Міністерство охорони 01896866, Харківський національний медичний університет, 61022,
здоров’я України
м. Харків, просп. Леніна, 4, тел.: (057) 707-73-80, 700-41-32
Міністерство охорони 01896866, Харківський національний медичний університет, 61022,
здоров’я України
м. Харків, просп. Леніна, 4,тел.: (057) 707-73-80, 700-41-32
Державна служба
02362629, Головне управління статистики у Харківській області, 61002,
статистики України
м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28, тел.: (057) 706-26-16, 706-25-88
Міністерство інфра- 22721970, Харківська дирекція УДППЗ «Укрпошта», 61052, м. Харків,
структури України
майдан Привокзальний, 2, тел.: (057) 712-46-43, 712-15-61
Міністерство оборони
України
Міністерство оборони
України
Міністерство освіти і
науки України
Міністерство освіти і
науки України

08162096, ДП МОУ «Харківська контора матеріально-технічного забезпечення», 61064, м. Харків, вул. Цементна, 3, тел. (057) 370-38-63
08162096, ДП МОУ «Харківська контора матеріально-технічного забезпечення», 61064, м. Харків, вул. Цементна, 3, тел. (057) 370-38-63
02071180, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, тел.: (057) 707-66-00,
707-66-01
02071205, Харківський національний університету імені В. Н. Каразіна,
61022, м. Харків, Майдан Свободи, 4, тел.: (057) 705-12-36, 705-12-47,
705-12-35, 707-52-31

№ 26 (942)

м. Харків, вул. Дмитра Клапцова, 2

9,3

вартість майна за
незалежною оцінкою без ПДВ, грн
31 300,00

Частина покрівлі 4-поверхового учбового корпусу, інв.
–
м. Харків, вул. Трінклера, 12
№ 10310006
Частина покрівлі 5-поверхового учбово-лабораторного кор–
м. Харків, просп. Леніна, 4
пусу, інв. № 10310003, літ. А-5
Частина покрівлі 7-поверхової адміністративно–
м. Харків, вул. Маршала Бажауправлінської будівлі, інв. № 10310001, літ. А-7
нова, 28
Нежитлові приміщення – кімн. № 1-2, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8
21560045.2100.АААЖЕИ805 Харківська обл., смт Краснокутськ,
2
та частина кімн. № 1-4 (S=3,45 м ) на першому поверсі
вул. Леніна, 123
3-поверхового адміністративного будинку, інв. № 1800004
Нежитлове приміщення – кімн. № 8 на першому поверсі
08162096.1.ПФЕЕДТ066 м. Харків, вул. Цементна, 3
2-поверхової адміністративної будівлі, інв. № 083
Частина нежитлового приміщення
08162096.1.АААЖЛВ378 м. Харків, вул. Цементна, 3
одноповерхової будівлі сховища № 4, інв. № 010
Нежитлове підсобне приміщення – кімн. № 4-65 на 4-му
02071180.1.ДВГЛЛД218 м. Харків, вул. Переможна, 19
поверсі 9-поверхового будинку гуртожитку № 7, інв.
№ 1032000247, літ. А-9
Частина коридору № 43 (права сторона, розширювач блоку 02071205.1.РБНМЛП037 м. Харків, просп. Л. Свободи, 51
4-1) на першому поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку
№ 9, інв. № 103000042, літ. А-9

17,8

62 450,00

1 рік

найменування
Частина покрівлі 9-поверхової житлової будівлі, інв.
№ 10310001, літ. А-9

реєстровий номер майна
–

місцезнаходження

загальна
площа, м2

максимально можливий
мета використання
строк оренди
1 рік
Розміщення обладнання базової станції

3,0

11 700,00

1 рік

20,5

80 200,00

1 рік

31,75

76 200,00

1 рік

Розміщення обладнання базової станції мобільного зв’язку та антенно-фідерних пристроїв
Розміщення обладнання базової станції мобільного зв’язку та антенно-фідерних пристроїв
Розміщення обладнання зв’язку третього покоління (3G стандарт UMTS)
Розміщення магазину непродовольчих товарів

12,4

39 600,00

1 рік

Розміщення офіса
Розміщення виробництва тротуарної плитки
(інше використання нерухомого майна)
Розміщення побутових пральних автоматів
(інше використання нерухомого майна)

30,0

60 400,00

1 рік

14,2

71 200,00

1 рік

3,0

11 800,00

1 рік

Розміщення пральні самообслуговування

⇒
30 березня 2016 року

8
Продовження таблиці

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
з/п

Назва органу
управління

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

10 Міністерство освіти і
науки України
11 Державна фіскальна
служба України

найменування

00493764, Харківський національний аграрний університет ім. В. В.
Докучаєва, 62483, Харківська обл., Харківський р-н, п/в «Комуніст-1»,
тел. (057) 709-03-00
39292197, Державна фіскальна служба України, 04655, м. Київ, Львівська площа, 8, тел.: (044) 272-51-59, 272-08-41

реєстровий номер майна

Одноповерхова будівля ангара, інв. № 1030047

00493764.3.БАМЮЕМ004 Харківська обл., Харківський р-н,
с. Комуніст, учбове містечко ХНАУ
ім. В. В. Докучаєва
3Ю-1840
Харківська обл., Дергачівський р-н,
38-й км траси «Харків-Бєлгород»,
пункт пропуску «Гоптівка»

Нежитлове приміщення – кімн. № 4 на першому поверсі
одноповерхової будівлі виробничо-господарчого призначення, інв. № 10310427006, літ. Б-1

510,9

вартість майна за
незалежною оцінкою без ПДВ, грн
408 700,00

9,9

48 100,00

загальна
площа, м2

місцезнаходження

максимально можливий
мета використання
строк оренди
1 рік
Розміщення котельні для виробництва теплової енергії
15 років

Надання митно-брокерських послуг

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів (обов’язково вказати поштову адресу з індексом заявника, дату та номер газети «Відомості приватизації», в якій опублікована інформація про об’єкт оренди) приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308, 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». За додатковою інформацією слід звертатися у робочі дні та години у відділ оренди РВ ФДМУ по
Харківській області (4-й поверх, кімн. 413 або за тел. 705-18-59).

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 Міністерство культури України
2 Міністерство культури України

найменування

22928085, ДП «Національний центр Олександра Довженка»,
03040, м. Київ, вул. Васильківська, 1, тел. (044) 257-76-98
22928085, Державне підприємство «Національний центр
Олександра Довженка», 03040, м. Київ, вул. Васильківська,
1, тел. (044) 257-76-98

Нерухоме майно – нежитлове приміщення
на 3-му поверсі корпусу № 6
Нежитлові приміщення на 3-му поверсі
будівлі корпусу № 6

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
місцезнаходження
загальна
вартість майна за неза- максимально можлиоб’єкта оренди
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
22928085.1.АААДДЛ712 03040, м. Київ, вул. Ва528,8
5 454 600, 00
2 роки 11 місяців
сильківська, 1
станом на 30.11.2015
22928085.1.АААДДЛ712 м. Київ, вул. Васильків912,2
9 183 000,00
2 роки 11 місяців
ська, 1
станом на 31.12.2015

реєстровий номер майна

мета використання
Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої
в Україні
Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої
в Україні – 339,7 м2; розміщення бару, що здійснює продаж товарів
підакцизної групи, – 51,1 м2; розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи – 521,4 м2

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 надписом «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

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
Регіональне відділення ФДМУ по Черкаській області проводить конкурс на право оренди державного нерухомого майна, що обліковується на балансі Державного
підприємства «Черкаське будівельно-монтажне управління». Орган управління –
Міністерство оборони України.
 Назва об’єкта оренди: одноповерхова будівля гаража на три бокси
площею 324,3 м2.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою – 328 600,00 грн (без ПДВ).
Місцезнаходження об’єкта оренди: вул. Байди Вишневецького,145,
м. Черкаси.
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного законодавства, за базовий місяць – грудень 2015 року становить 4 929,00
грн (без ПДВ).
Умови конкурсу:
термін укладення договору оренди – на 2 роки 364 дні; без права приватизації
(викупу) об’єкта оренди; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди, який повинен бути не меншим, ніж
початковий розмір орендної плати, та відповідати орендним ставкам, що застосовуються до мети використання майна, запропонованої претендентом; своєчасна сплата
орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням
її індексації; забезпечення виконання зобов’язань зі сплати за оренду (на момент
укладення договору оренди сплата завдатку у розмірі трьох орендних плат за базовий місяць оренди, який зараховується в рахунок сплати за останні місяці оренди; у
разі невчасного виконання зобов’язань: сплата пені, штрафу, неустойки); належне
утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням відповідно до

заяви орендаря; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його
пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримування орендованого майна в
належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням
нормального фізичного зносу, здійснювання заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди на суму, не меншу, ніж зазначена у висновку про вартість
об’єкта оренди, на користь балансоутримувача, в порядку, визначеному чинним законодавством; 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; дотримання
організаційно-технічних вимог експлуатації об’єкта та забезпечення дотримання
пожежної безпеки;
надання працівників для попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією (у разі їх настання
або загрози виникнення); своєчасне здійснення за рахунок орендаря капітального, поточного та інших видів ремонту орендованого майна; компенсація витрат на
здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди та надання орендодавцю на момент
укладення договору оренди копій підтвердних документів.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
У разі якщо переможцем конкурсу стане суб’єкт малого підприємництва, який
проводитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих
площах, запропонована ним орендна плата визначається з урахуванням коефіцієнта, передбаченого додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 04.10.1995 № 786 (зі змінами).
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь в конкурсі; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов
конкурсу (відображаються в проекті договору оренди), крім пропозицій щодо
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якої вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; відомості
про учасника конкурсу:
для учасників, які є юридичними особами:

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 учасників, які є фізичними особами: 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.
Крім того, учасником конкурсу можуть бути надані додаткові пропозиції до умов
договору оренди, в тому числі щодо поліпшення орендованого майна, пропозиції
щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія, тощо) – відображаються в проекті договору оренди.
Конкурс буде проведено в приміщенні регіонального відділення за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 309 29 квітня 2016 року
об 11.00 в присутності конкурсантів або їх уповноважених представників.
Конкурсні пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) подаються в окремому конверті з написом: «На конкурс по оренді, що відбудеться 29 квітня
2016 року, об’єкт оренди – одноповерхова будівля гаража на три бокси площею
324,3 м2 за адресою: вул. Байди Вишневецького, 145, м. Черкаси», запечатаному
печаткою учасника конкурсу.
Кінцевий термін подання заяв для участі у конкурсі з конкурсними пропозиціями (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) – до 17.00 25 квітня 2016
року за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 410 (приміщення регіо
нального відділення).
Пропозиції щодо розміру орендної плати подаються в запечатаних непрозорих
конвертах під час реєстрації учасників конкурсу до початку засідання конкурсної
комісії. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі з питань оренди державного майна регіонального відділення за телефоном (0472) 37-30-01 та на веб-сайті
ФДМУ за адресою: www. spfu.gov.ua.

КОНКУРСИ З ВІДБОРУ суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Продовження. Початок рубрики на стор. 4 – 7

апарат фдму
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: державна частка у статутному капіталі спільного
підприємства «Керамнадра» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, що становить 51 % статутного капіталу товариства. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Чіпі,
с. Мужієво, Берегівський р-н, Закарпатська обл.; тел./факс (03141) 4-31-28. Мета
проведення оцінки: приватизація шляхом продажу державної частки за грошові
кошти. 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) СП «Керамнадра»: добування піску, гравію, глин і коаліну. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком СП «Керамнадра», од.: основних засобів – 66;
нематеріальних активів – 9. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) СП
«Керамнадра», тис. грн: 362,2. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2015, тис. грн: основних засобів –
2 362,00; нематеріальних активів – 604,00. Кількість земельних ділянок: 2. Розмір
земельних ділянок, усього: 1,5 га, зокрема: 1,09 га; 0,41 га. Місце розташування
земельних ділянок: с. Мужієво, Берегівський р-н, дільниця проведення гірничих
робіт і їх обслуговування. Цільове призначення земельних ділянок: 1,09 га – для
тимчасового складання коаліну; 0,41 га – для розташування адміністративнопобутового комбінату, складських приміщень та навісів. Правовий режим земельних ділянок: 1,09 га – договір оренди від 21.01.2002 строком на 15 років;
0,41 га – договір оренди від 25.01.2010 № 289 строком на 15 років. Нормативна
грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: 1,09 га – оцінка не проведена; 0,41
га – 416,314. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
«ні». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.
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 особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).
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 оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у
тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», спеціалізацією 2.1 «Оцінка
цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України
(вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 7 квітня 2016 р.
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.
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Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303) 13 квітня 2016 р. о 14.00.

Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303) 13 квітня 2016 р. о 14.00.

ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: необоротні активи державного підприємства
«Україна». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Мельнична, 6, смт Черняхів Житомирської обл., 12301. Мета проведення оцінки: визначення розміру пайового фонду колективного сільськогосподарського підприємства. 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) державного підприємства
«Україна»: 01.50 – змішане сільське господарство. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком державного підприємства «Україна», од.: основних засобів – 258; нематеріальних активів – 252.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) державного підприємства «Україна»:
тис. грн: 14 762,977, зокрема: статутний капітал – 8 355,00; додатковий капітал –
8 676,093; непокритий збиток – 2 268,117. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2015, тис. грн: основних засобів – 6 073,331 (зокрема, житловий фонд – 2 870,233); інших необоротних активів
(МНМА) – 8,520. Кількість земельних ділянок: –. Розмір земельних ділянок, усього:
4913,6 га. Місце розташування земельних ділянок: смт Черняхів Житомирської обл.,
КОАТУУ1825655100. Цільове призначення земельної ділянки: землі сільськогосподарського призначення. Правовий режим земельних ділянок: інформація уточнюється. 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): 30.04.2016.
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 особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).
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 оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами 1 та 2.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності: не менше 5 років (для об’єктів у матеріальній формі); не
менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів
майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 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: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо
до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул.
Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 7 квітня 2016 р.
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.

ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно – чотирикімнатна квартира
№ 12 загальною площею 174,6 м2 за адресою: вул. Тургенєвська, 44, м. Київ.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Тургенєвська, 44, м. Київ. Мета проведення оцінки: проведення
взаєморозрахунків. Телефон замовника конкурсу (044) 271-73-57. Телефакс
замовника конкурсу (044) 271-73-57. Електронна адреса замовника конкурсу:
sbu_cu@ssu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, шт.: чотирикімнатна квартира. 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) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної
ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: «ні». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 29.02.2016.
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 і платник послуг з оцінки – Служба безпеки України Департамент
господарського забезпечення.
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 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 надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України
(вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 7 квітня 2016 року.
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.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303) 13 квітня 2016 р. о 14.00.
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