Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 3-4 (919-920)
Засновано у вересні 1993 року
продаж об’єктів групи А

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

Вінницька область
Об’єкт державної власності – ЄМК Державного проектновишукувального підприємства «Вінницярибпроект» разом із земельною ділянкою за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 30. ЄМК
розташований на земельній ділянці площею 0,0484 га; кадастровий
номер 0510136600:02:031:0034; цільове призначення: 11.02; категорія земель – землі житлової та громадської забудови. Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні,
за 1 462 524,00 грн з урахуванням ПДВ – 243 754,00 грн, у т. ч. вартість
земельної ділянки – 243 165,00 без ПДВ.

продаж об’єктів групи Ж
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Черкаська ОБЛАСТЬ
База відпочинку (будиночки літ. Я-I, я; Ш-І) за адресою: 19622,
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Сокирне, вул. Придніпровська,
65, що перебуває на балансі ПАТ «Науково-виробниче підприємство
«Смілянський електромеханічний завод». Приватизовано шляхом викупу покупцем – юридичною особою за 109 680,00 грн, у т. ч. ПДВ –
18 280,00 грн.
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Засновник і видавець –
Фонд державного майна України
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

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

КОНКУРСИ З ВІДБОРУ суб’єктів оціночної діяльності

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ

Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають
продажу в 2016 році (затверджений
наказом ФДМУ від 30.12.2015 № 2064).............

13 січня 2016 р.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
 1. Найменування об’єкта оцінки: гідроспоруди, що перебувають на
балансі державного підприємства «Укрриба». Адреса: Вінницька обл., Теплицький р-н, за межами с. Карабелівка Степанівської с/р. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 43,6 м2 на першому поверсі 4-поверхового навчального
корпусу (літ. А). Балансоутримувач: Вінницький технічний коледж. Адреса:
21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 91/2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
(№ 5 – № 8) загальною площею 36,8 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Вінницькій області. Адреса: 22000, Вінницька обл., Хмільницький р-н, м. Хмільник,
вул. Пушкіна, 17. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
 4. Найменування об’єкта оцінки: окремо розташована одноповерхова будівля гаражів (літ. Б) загальною площею 81,7 м2. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Томашпільському
районі Вінницької області. Адреса: 24200, Вінницька обл., Томашпільський
р-н, смт Томашпіль, вул. Леніна, 15. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної комісії
документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою; копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; 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; копія сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів,
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної
оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (після отримання в повному обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки): для об’єктів нерухомого майна – не більше 5 днів (у разі необхідності – 3
дні для доопрацювання звіту); для цілісних майнових комплексів – 15 – 20
днів (у разі необхідності – 5 – 7 днів для доопрацювання звіту).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається, конкурсні
документи претендентів, яких не допущено до участі в конкурсі, повертаються
секретарем комісії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу
засідання комісії. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації о 10.00 за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для
довідок 35-26-31.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіонального
відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 41,5 м2, що перебуває на балансі Донецького відокремленого підрозділу Державної установи «Лабораторний центр на залізничному транспорті Держсанепідслужби України». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Красний Лиман, вул. Кірова, 13. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2015.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 32,3 м2 третього поверху будівлі учбового корпусу № 3,
що перебуває на балансі Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» (код за ЄДРПОУ 38177113).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості майна з метою передачі його в оренду.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2016.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовано-прибудовані
приміщення загальною площею 495,6 м2 першого поверху будівлі,
що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби
України у м. Слов’янську Донецької області (код за ЄДРПОУ 37803368).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84121, Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Батюка, 25. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості майна з метою передачі його в оренду.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні):ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2016.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної комісії
конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться у конверті. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів та свідоцтв про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претенден-

том до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.
Конкурс відбудеться 28 січня 2016 року о 10.00 за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, РВ ФДМУ по Донецькій області.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та
організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
загальною площею 673,9 м2 третього поверху будівлі їдальні, що перебувають на балансі військової частини 3035 Національної гвардії України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2015.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
загальною площею 128,2 м2 першого поверху з ґанком адміністративної будівлі, що перебувають на балансі ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» (код за ЄДРПОУ 34032208). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 85670, Донецька обл., м. Вугледар, вул. Шахтарська, 16а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою
передачі його в оренду.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2016.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної комісії
конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться у конверті. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів та свідоцтв про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.
Конкурс відбудеться 28 січня 2016 року о 10.00 за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, РВ ФДМУ по Донецькій області.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та орга
нізаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18.
Тел. для довідок (066) 988-91-12.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
площею 12,5 м2 (відмітка +74,0 м), три місця загальною площею 1,5 м2
на стіні (відмітка +40,0 м) та два місця загальною площею 1,0 м2 на
даху (відмітка +92,5 м) залізобетонного копра багатоканатного підйому скіпового ствола «Пугачовка», що перебувають на балансі ВП «Шахта ім.
Ф. Е. Дзержинського» ДП «Дзержинськвугілля» (код за ЄДРПОУ 33839013).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85200, Донецька обл., м. Дзержинськ,
вул. Леніна, 5. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості майна з метою передачі його в оренду.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2016.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
загальною площею 316,5 м2 учбового корпусу, що перебувають на балансі
Державної освітньої установи (код за ЄДРПОУ 35498822). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 32. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
майна з метою передачі його в оренду.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2016.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної комісії
конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться у конверті. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів та свідоцтв про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів, які працюють у штатному складі
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку
майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.
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Конкурс відбудеться 28 січня 2016 року о 10.00 за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, РВ ФДМУ по Донецькій області.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та
організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18.
Тел. для довідок (066) 988-91-12.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: частина приміщення площею 3,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Житомирський обл., м. Баранівка, вул. Леніна, 8. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби у Баранівському районі Житомирської
області (Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Леніна, 8). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди.
Дата оцінки: 31.12.2015.
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлове приміщення площею 25,08 м2 в учбовому корпусі № 2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
Малинський р-н, с. Гамарня, вул. Миклухи-Маклая, 5. Балансоутримувач:
Малинський лісотехнічний коледж (Житомирська обл., Малинський р-н, с. Гамарня). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Дата оцінки: 31.12.2015.
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення площею 71,84 м2 частини торгового центру (літ. В). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Лугинський р-н, смт Жовтневе, вул. Леніна, 10. Балансоутримувач: Озерянський торфозавод – філія ДП «Житомирторф» (Житомирська
обл., Лугинський р-н, смт Жовтневе, вул. Заводська, 5). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди.
Дата оцінки: 31.12.2015.
 Об’єкт оцінки № 4: частина першого поверху адмінбудинку площею
335,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. В. Чорновола, 9. Балансоутримувач: Бердичівське управління державної
казначейської служби України у Житомирській області (Житомирська обл.,
м. Бердичів, вул. В. Чорновола, 9). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Дата оцінки: 31.12.2015.
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти
господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з підтвердних документів та конкурсної
пропозиції претендента. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою; копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими підписами; 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; копія сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо);
довідка про розрахункові рахунки із зазначенням банківських реквізитів; копія
свідоцтва про сплату ПДВ (або свідоцтва про сплату єдиного податку); один
конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше
5 календарних днів). Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурсну документацію слід подавати окремо по кожному об’єкту оцінки
до відділу персоналу та адміністративно-господарської роботи РВ ФДМУ по
Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) до 13.00.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Житомирській області через
15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації за адресою:
м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, тел. для довідок 42-04-18.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: гравійована площадка розміром 15х80 м загальною площею 1 200,0 м2, інвентарний номер № 55004, біля складів
МТП. Місцезнаходження об’єкта: 90532, Закарпатська обл., Тячівський р-н,
смт Дубове, вул. Заводська, 8. Телефон (03134) 7-22-65. Балансоутримувач:
ДП «Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Орієнтовна дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.12.2015.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834 (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 здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах
цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
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 червня 2013 року № 796; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у
проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом
оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
Для участі в конкурсі потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, завірені їх особистими підписами (у тому числі тих, що працюють за сумісництвом), а також копії кваліфікаційних документів; інформація
про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо
його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів,
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням 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 днів.
Конкурсну документацію слід подавати за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу до канцелярії РВ ФДМУ по Закарпатській
області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 до 17.00.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті на кожний
об’єкт окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. 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 через 14 днів після дати опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ
по Закарпатській області за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька,
60, каб. 303. Телефони для довідок 61-38-83.
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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: вбудоване в третій поверх триповерхової
адміністративної будівлі (літ. А-3) нежитлове приміщення № 61 загальною площею 11,4 м2, що перебуває на балансі Якимівського міжрайонного
управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., смт Якимівка, вул. Леніна, 66.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,3120 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Запорізька обл.,
смт Якимівка, вул. Леніна, 66.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – розміщення адміністративної будівлі.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – 262 968,70
грн.
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).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2015.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в п’ятий поверх п’ятиповерхової
адміністративної будівлі (літ. А-5) нежитлове приміщення № 225 загальною площею 15,6 м2, що перебуває на балансі Запорізького обласного
управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
просп. Леніна, 105. 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) 226-07-66.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 3-8, № 3-9, вбудовані в перший поверх п’ятиповерхової будівлі гуртожитку (літ. А-5),
загальною площею 16,3 м2, що перебувають на балансі ДНЗ «Мелітопольський торгово-професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Мелітополь, вул. Дзержинського, 390.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 2,7361 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Мелітополь,
вул. Дзержинського, 390.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для будівництва та
обслуговування будівель закладів освіти, для розміщення існуючого торговопрофесійного ліцею та під виробничу діяльність (торговельний павільйон та
кіоск) і благоустрій.
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).
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015.
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 29.08.2011
№ 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за
№ 1096/19834 (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 здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах
цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам потрібно подати 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) з описом підтвердних документів, що містяться в ньому.
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; 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; копія сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційнодокументального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій
області (кімн. 9) до 22.01.2016 (включно).
Конкурс відбудеться 28.01.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій
області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 35.
Телефони для довідок: (061) 226-07-53 (56).

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної вартості для розрахунку орендної плати.
 1. Нежитлове прибудоване приміщення в гуртожитку № 6 загальною площею 104,4 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Героїв Чорнобиля, 3, що перебуває на балансі Білоцерківського національного
аграрного університету.
Дата оцінки – 31.01.2016.
 2. Частина приміщення № 4.2.14 (8В) на 4-му поверсі пасажирського термінала «D» загальною площею 15,9 м2 за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на
балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Дата оцінки – 31.01.2016.
 3. Частина металевого майданчика загальною площею 4,0 м2
на відмітці 85,0 м несучої башти димової труби промислово-опа
лювальної котельні (проммайданчик ДСП ЧАЕС) за адресою: Київська
обл., м. Прип’ять, проммайданчик ЧАЕС, що перебуває на балансі ДСП
«Чорнобильська АЕС» Державного Агентства України з управління зоною
відчуження.
Дата оцінки – 31.01.2016.
 4. Частина твердого покриття об’єкта «Автодороги і площадки»
(інв. № 741) загальною площею 45,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Дата оцінки – 31.01.2016.
 5. Частина приміщення № 14 на першому поверсі опалювальновиробничої котельні (інв. № 741) загальною площею 418,5 м2 за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Дата оцінки – 31.01.2016.
 6. Нежитлове приміщення загальною площею 28,9 м2 за адресою:
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Товарна, 27, що перебуває на балансі Білоцерківської міської державної лікарні ветеринарної медицини Управління
ветеринарної медицини в м. Біла Церква.
Дата оцінки – 31.01.2016.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про претен-

дента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він
не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці
виміру – календарних днях.
Копії документів, що подаються претендентами, мають бути завірені
згідно з ДСТУ 4163-2003.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті
з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на
який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу
забезпечення документообігу РВ ФДМУ по Київській області в десятиденний термін (включно) з моменту опублікування цієї інформації за адресою:
м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 28.01.2016 об 11.00 за адресою: м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон
для довідок 200-25-36.
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Київській області в інформацію про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, опубліковану в газеті «Відомості приватизації» від 02.12.2015 № 51 (900) на стор.
3, конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та виконавців
робіт із землеустрою регіонального відділення на підставі листів Відокремленого підрозділу «Атомремонтсервіс» НАЕК «Енергоатом» від 03.11.2015
№ 52-26/560/3481 та від 03.11.2015 № 52-26/561/3482 внесла уточнення
в назви та площі об’єктів оренди (див. табл.).
Таблиця внесення уточнень в об’єкти оренди відповідно
до листів Відокремленого підрозділу «Атомремонтсервіс»
НАЕК «Енергоатом» від 03.11.2015 № 52-26/560/3481
та від 03.11.2015 № 52-26/561/3482
Номери об’єк
Назви об’єктів оренди, зазначені
тів, в які внося
в інформації
ться зміни
6
Нежитлові приміщення № 1, 2, 3,
4 плодоовочевої бази загальною
площею 869,0 м2, що перебувають
на балансі ДП «НАЕК «Енерго
атом», за адресою: Київська обл.,
м. Славутич, просп. Ентузіастів, 7
7
Нежитлові приміщення № 1 – 20,
37 будівлі БЦ-2 плодоовочевої
бази ВРП загальною площею
425,2 м2, що перебувають на
балансі ДП «НАЕК «Енергоатом»,
за адресою: Київська обл., м. Сла
вутич, просп. Ентузіастів, 7
8
Нежитлові приміщення № 17, 18,
19, 20 будівлі БЦ-2 плодоовоче
вої бази ВРП загальною площею
1 673,4 м2, що перебувають на
балансі ДП «НАЕК «Енергоатом»,
за адресою: Київська обл., м. Сла
вутич, просп. Ентузіастів, 7

Назви об’єктів оренди зі змінами на підставі листів
Відокремленого підрозділу «Атомремонтсервіс» НАЕК
«Енергоатом»
Нежитлові приміщення № 50 – 71 плодоовочевої
бази з компресорною і конденсаторною загальною
площею 832,4 м2, інв. №АРС-53-103004188/5, реє
стровий № 24584661.1006.ЖЦНЖШИ006.5, що пере
бувають на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом», за адре
сою: Київська обл., м. Славутич, просп. Ентузіастів, 7
Нежитлові приміщення № 1 – 20, 37 плодоовочевої
бази з компресорною і конденсаторною загальною
площею 425,2 м2, інв. №АРС-53-103004188/7, реє
стровий № 24584661.1006.ЖЦНЖШИ006.7, що пере
бувають на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом», за адре
сою: Київська обл., м. Славутич, просп. Ентузіастів, 7
Нежитлові приміщення № 22 – 36, 38 – 42 плодовоовочевої бази з компресорною і конденсаторною
загальною площею 1 651,1 м2, інв. № АРС-53103004188/3, реєстровий № 24584661.1006.
ЖЦНЖШИ006.3, що перебувають на балансі ДП
«НАЕК «Енергоатом», за адресою: Київська обл.,
м. Славутич, просп. Ентузіастів, 7

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення площею
65,8 м2 на першому поверсі одноповерхової будівлі гаража. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Жовтнева, 24.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати при продовженні договору оренди.
Балансоутримувач: Кіровоградська дирекція УДППЗ «Укрпошта».
Орієнтовна дата оцінки – 31.01.2016.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються.
Місце розташування земельної ділянки: м. Знам’янка, вул. Жовтнева, 24.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення площею
17,5 м2 на першому поверсі одноповерхової будівлі поштового відділення. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Новолутківка, вул. Поштова, 1. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати при продовженні договору оренди. Балансоутримувач: Кіровоградська
дирекція УДППЗ «Укрпошта».
Орієнтовна дата оцінки – 31.01.2016.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються.
Місце розташування земельної ділянки: Добровеличківський р-н, с. Новолутківка, вул. Поштова, 1.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності –
суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29.08.2011
№ 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за
№ 1096/19834 (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 здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах
цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Кіровоградській області конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою відповідно до Положення; копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; 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; копія
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; інформація про претендента (документ, який
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації
та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна, тощо); опис підтвердних документів; один конверт
із зазначенням адреси учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів
після отримання у повному обсязі необхідної документації та інформації
про об’єкт оцінки.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться у конверті. На конверті слід зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по Кіровоградській
області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 800 до 17.15 25 січня 2016 р. включно.
Конкурс відбудеться 29 січня 2016 р. о 8.15 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2,
кімн. 708. Телефон для довідок (0522) 33-23-38.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення площею
2
24,7 м на першому поверсі адміністративного корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Володимира Великого, 54. Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у Львівській області. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою укладення договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Володимира
Великого, 54.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015 (орієн
товно).
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 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху загальною площею 144,0 м2 семиповерхової будівлі (літ. А-7). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач: Філія «Львівського проектного інституту» ДП МОУ «Центральний проектний інститут». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. І. Франка, 61.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орієнтовно).
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 1
площею 1,2 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 4.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орієнтовно).
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 57 8 загальною площею 28,2 м2 на другому поверсі будівлі (реєстровий
№ 02361400.1.АААДЕЖ043). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
просп. В. Чорновола, 4. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 4.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015 (орієнтовно).
 5. Назва об’єкта оцінки: частина території зовнішнього благоустрою
Львівського національного університету ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С. З. Гжицького площею 9,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 50. Балансоутримувач: Львівський національний університет ветеринарної медецини та біотехнологій
імені С. З. Гжицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки м. Львів, вул. Пекарська, 50.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015 (орієнтовно).
 6. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення площею 1,5 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пимоненка, 17. Балансоутримувач: Відокремлений структурний підрозділ – Технічний коледж НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пимоненка, 17.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015 (орієнтовно).
 7. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованих нежитлових приміщень
загальною площею 4,5 м2, а саме: приміщення площею 1,5 м2 на шостому поверсі, приміщення площею 1,5 м2 на сьомому поверсі, приміщення площею 1,5 м2 на дев’ятому поверсі, розміщені в навчальному
корпусі № 5. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів вул. С. Бандери,
28а. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
з метою укладення договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів вул. С. Бандери, 28а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015 (орієнтовно).
 8. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення площею 1,5 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пулюя, 30. Балансоутримувач: Відокремлений
структурний підрозділ – Технічний коледж НУ «Львівська політехніка». Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пулюя, 30.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015 (орієнтовно).
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 11 загальною
площею 21,8 м2 на першому поверсі 9-поверхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 57. Балансоутримувач: Львівський державний центр науки, інновацій та інформатизації. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 57.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015 (орієнтовно).
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 15 –
19) загальною площею 79,5 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Радехівський р-н, с. Павлів, просп.
Юності, 6а. Балансоутримувач: ТзОВ «Радехів-цукор». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Радехівський
р-н, с. Павлів, просп. Юності, 6а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015 (орієнтовно).
 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень у будівлі гуртожитку № 3 (2,0 м2 – на першому поверсі коридору та 5,0 м2 –
на даху) загальною площею 7,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Медової Печери, 39. Балансоутримувач: ЛНУ ім. Івана Франка.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Медової Печери, 39.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015 (орієнтовно).
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 10,7 м2 на
2-му поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пасічна, 87. Балансоутримувач: Львівський техніко-економічний коледж НУ
«Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пасічна, 87.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015 (орієнтовно).
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834 (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 здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах
цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
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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 13.06.2013 за № 937/23469;
досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких буде залучено
суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
Для участі в конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Львівській області
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їх особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті з
описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо
ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж
за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок:
(032) 261-62-14, 261-62-04.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 121,65 м2 на першому та другому поверхах будівлі
вузла поштового зв’язку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська
обл., Яворівський р-н, смт Краковець, вул. Р. Шухевича, 11. Балансоутримувач: Львівська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Яворівський р-н,
смт Краковець, вул. Р. Шухевича, 11.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015 (орієнтовно).
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (поз. 28 – 34) та частина приміщення 35 (поз. 35а) загальною площею 61,6 м2 на першому
поверсі адміністративного корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Львівська обл., м. Червоноград, вул. В. Стуса, 17. Балансоутримувач: Державний вищий навчальний заклад «Червоноградський гірничо-економічний
коледж». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Червоноград,
вул. В. Стуса, 17.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 (орієнтовно).
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834 (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 здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах
цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
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
13.06.2013 за № 937/23469; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких буде залучено суб’єктом оціночної діяльності
до виконання робіт з оцінки майна.
Для участі в конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Львівській області
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копія
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їх особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті з
описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо
ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж
за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок:
(032) 261-62-14, 261-62-04.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
Пло
Найменування об’єкта оцінки
Адреса об’єкта оцінки
з/п
ща, м2
1 Нежитлове приміщення в на
вчальному корпусі № 13, інвен
тарний № 122267
2 Частини нежитлових приміщень
другого поверху службової бу
дівлі з вбудованою ТП № 4077,
інв. № 21463
3 Нежитлове приміщення друго
го поверху адміністративнопобутової будівлі, інв. № 12705
4 Частина нежитлового при
міщення кімнати для прання на
першому поверсі гуртожитку

Балансоутримувач

17,4 м. Одеса, просп. Га Одеський національний
гаріна, 8
політехнічний університет

Заплано
вана дата
оцінки
31.01.16

96,2 Одеська обл., м. Іллі ДП «Адміністрація мор
чівськ, вул. Сухоли ських портів України»
манська, 38
(Іллічівська філія)

31.01.16

13,2 Одеська обл., м. Іллі Державне підприємство
чівськ, с. Бурлача Бал «Іллічівський морський
ка, вул. Північна, 4
торговельний порт»
2,0 м. Одеса, Балків
Одеський інститут після
ська, 54
дипломної освіти На
ціонального університету
харчових технологій

31.01.16
31.01.16

Продовження таблиці
Заплано
вана дата
оцінки
Нежитлові приміщення першого 637,4 Одеська обл., м. Іллі ДП «Іллічівський морський 31.01.16
та другого поверхів будівлі кри
чівськ, вул. Сухоли торгівельний порт»
тої частини складу № 8 з адміні
манська, 32
стративними приміщеннями
Нежитлові приміщення № 40,
33,6 Одеська обл.,
Філія «Одеське управління 31.01.16
№ 41 на першому поверсі три
м. Білгородвійськової торгівлі» Кон
поверхової будівлі КПО № 88
Дністровський,
церну «Військторгсервіс»
вул. Енгельса, 16а
Будівля НСП-28 з накопичу
2 228,0 м. Біляївка, вул. Ясь Дністровське міжрайонне 31.01.16
вальним басейном; склад ПЗМ;
ковська, 2а
управління водного гос
матеріальний склад; навіс для
подарства
механізмів, гараж
Споруда мийки
89,78 м. Одеса, вул. Піо Спеціалізований санаторій 31.01.16
нерська, 28
«Салют»
Нежитлове приміщення
74,8 м. Одеса, вул. Тереш ДВНЗ «Одеський коледж
31.01.16
кової, 19
економіки, права та готель
но-ресторанного бізнесу»
Приміщення (№ 17, 18, 19)
57,3 Одеська обл., м. Із Концерн «Військторг
31.01.16
одноповерхової будівлі ательє
маїл, вул. Хотинська, сервіс»
№ 2, літ. А
86, корпус 1
Нежитлові приміщення першо 82,9 Одеська обл.,
Одеська дирекція Укра
31.01.16
го поверху будівлі відділення
м. Арциз, вул. 28
їнського державного
зв’язку
Червня, 88
підприємства поштового
зв’язку «Укрпошта»

№
Пло
Найменування об’єкта оцінки
Адреса об’єкта оцінки
з/п
ща, м2
5

6

7

8
9
10
11

Балансоутримувач

 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
№
з/п

Найменування об’єкта
оцінки

Пло
ща, м2

1 Частина нежитлового
приміщення 1-го поверху
адмінкорпусу
2 Відокремлена частина
приміщення горища амін.
учбового корпусу
3 Нежитлові приміщення 2-го
поверху чотириповерхової
будівлі управління № 3

Адреса об’єкта
оцінки

22,9 Одеська обл.,
м. Іллічівськ,
вул. Шевченка, 3
10,3 м. Одеса,
вул. Пантелеймо
нівська, 13
55,6 м. Одеса, Митна
площа, 1

Балансоутримувач
Державна податкова інспекція у
м. Іллічівськ
Одеський державний аграрний
університет

Заплано
вана дата
оцінки
31.01.16
31.01.16

Одеська філія Державного під
31.01.16
приємства «Адміністрація мор
ських портів України» (адміністра
ція Одеського морського порту)

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є:
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834, (далі –
Положення) документація подається претендентом в запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтвердних
документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого документа
претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки), завірені їхніми особистими підписами, а також копії
кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він
не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Пропозиції щодо терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці
виміру – календарних днях.
У випадку неукладення договору на проведення оцінки з переможцем
конкурсу або його відмови від виконання робіт за договором на підставі
п. 3.7 Положення комісія може визначати учасника конкурсу, з яким може
бути укладено договір на проведення оцінки майна.
Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по Одеській області
за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу (включно) за адресою:
65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації у середу об 11.00 у кімн. 503. Місцезнаходження комісії: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1110, телефони:
(048) 731-50-28, 731-50-39.

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: нежитлове приміщення гаражного боксу площею 19,5 м2 (балансоутримувач – Управління Державної
казначейської служби у Тростянецькому районі Сумської області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Тростянець, вул. Червоноармійська, 2. Мета
проведення незалежної оцінки – оренда.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2015.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення договору
на проведення незалежної оцінки майна.
 2. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною площею 1 829,0 м2, а саме: 1) будівля складу № 1 площею
629,0 м2; 2) будівля складу № 2 площею 1 200,0 м2 (балансоутримувач –
Департамент цивільного захисту населення Сумської обласної державної
адміністрації). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кролевець, вул. Воїнівінтернаціоналістів, 11. Мета проведення незалежної оцінки – оренда.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2015.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення договору
на проведення незалежної оцінки майна.
 3. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною
площею 12,0 м2, а саме: 1) частина нежитлового приміщення площею
4,0 м2 будівлі гуртожитку № 2 за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 87 ; 2)
частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2 будівлі гуртожитку № 3
за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 91; 3) частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2 будівлі гуртожитку № 4 за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 93 (балансоутримувач – Сумський державний педагогічний університет
ім. А. С. Макаренка). Мета проведення незалежної оцінки – оренда.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2015.
Термін виконання робіт – 5 календарних днів від дати укладення договору
на проведення незалежної оцінки майна.
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 29.08.2011
№ 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за
№ 1096/19834.
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та
свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими
відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 28.12.2001 за № 1092/6283; досвіду суб’єкта оціночної діяльності
у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів
про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного
майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом
оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна; у разі проведення
підприємством діяльності, пов’язаної з державною таємницею, спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею,
виданого суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають
у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються
ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому
суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідною угодою буде залучено
до виконання робіт, пов’язаних з державною таємницею.
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 здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах
цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів (у тому
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числі копії посвідчень про підвищення кваліфікації), які працюють у штатному
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їх особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про
проведення конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на
який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання,
який подає заяву.
Конкурс відбудеться 27 січня 2016 року о 10.00 за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 21 січня 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: будівля «Енергокорпус» виробничої бази
монастиря Бернардинів площею 1 001,2 м2, що перебуває на балансі
Національного заповідника «Замки Тернопілля». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Незалежності, 8, м. Збараж. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою
передачі його в оренду регіональним відділенням.
Основні види продукції (послуг), що виробляється: –.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 15.12.2015 –
10 663,55 грн.
Дата оцінки – 31.12.2015.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів,
що містяться в конверті, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою; копію установчого документа претендента; копії
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
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 Фондом державного майна України; інформацію про претендента
(документ, який має містити відомості про претендента щодо його досвіду
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють
у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки
майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт – не більше
5 календарних днів.
Копії документів, що подаються претендентами, мають бути завірені
згідно з ДСТУ 4163-2003.
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 діяльності в Україні», яким передбачено здійснення діяльності з оцінки
майна за напрямом – «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією
1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
земельних ділянок та майнових прав на них»; які мають відповідну кваліфікацію
стосовно оцінки 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
ФДМУ від 10.06.2013 № 796, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.06.2013 за № 937/23469; які мають досвід у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; у складі яких працюють оцінювачі, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та
мають особистий досвід у проведенні оцінки подібного майна; за наявності
письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів,
а подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. За письмовою
заявою претендента підготовлена ним конкурсна документація може бути
повернута після затвердження протоколу засідання комісії.
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, кімн. 604.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
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.
Телефон для довідок 52-66-85.
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 площадки з асфальтним покриттям
площею 400,0 м2, що перебуває на балансі Тернопільського обласного
управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі
його в оренду регіональним відділенням.
Основні види продукції (послуг), що виробляється: –.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.12.2015 –
9 066,00 грн.
Дата оцінки – 31.12.2015.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів,
що містяться в конверті, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою; копію установчого документа претендента; копії
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
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 Фондом державного майна України; інформацію про претендента
(документ, який має містити відомості про претендента щодо його досвіду
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють
у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки
майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт – не більше
5 календарних днів.
Копії документів, що подаються претендентами, мають бути завірені
згідно з ДСТУ 4163-2003.
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 діяльності в Україні», яким передбачено здійснення діяльності з оцінки
майна за напрямом – «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією
1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
земельних ділянок та майнових прав на них»; які мають відповідну кваліфікацію
стосовно оцінки 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
ФДМУ від 10.06.2013 № 796, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.06.2013 за № 937/23469; які мають досвід у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; у складі яких працюють оцінювачі, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та
мають особистий досвід у проведенні оцінки подібного майна; за наявності
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письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів,
а подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. За письмовою
заявою претендента підготовлена ним конкурсна документація може бути
повернута після затвердження протоколу засідання комісії.
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, кімн. 604.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
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.
Телефон для довідок 52-66-85.
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: гідротехнічні споруди Борсуки № 1, гідротехнічні споруди Борсуки № 2, шлюзи, гідротехнічні споруди Передмірка № 1, водопадний канал, які експлуатуються в каскаді з Борсуківськими водоймами, що знаходяться на території Борщівської сільської ради, та
з Передмірківською водоймою, що знаходиться на території Снігурівської
сільської ради Лановецького району Тернопільської області і перебуває на
балансі Державного підприємства «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: на території Борщівської сільської ради та Снігурівської сільської
ради Лановецького району. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі
його в оренду регіональним відділенням.
Основні види продукції (послуг), що виробляється: –.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 14.12.2015 –
0,00 грн.
Дата оцінки – 31.12.2015.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів,
що містяться в конверті, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою; копію установчого документа претендента; копії
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
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 Фондом державного майна України; інформацію про претендента
(документ, який має містити відомості про претендента щодо його досвіду
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють
у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки
майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт – не більше
5 календарних днів.
Копії документів, що подаються претендентами, мають бути завірені
згідно з ДСТУ 4163-2003.
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 діяльності в Україні», яким передбачено здійснення діяльності з оцінки
майна за напрямом – «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією
1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі
земельних ділянок та майнових прав на них»; які мають відповідну кваліфікацію
стосовно оцінки 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
ФДМУ від 10.06.2013 № 796, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.06.2013 за № 937/23469; які мають досвід у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; у складі яких працюють оцінювачі, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та
мають особистий досвід у проведенні оцінки подібного майна; за наявності
письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів,а
подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. За письмовою
заявою претендента підготовлена ним конкурсна документація може бути
повернута після затвердження протоколу засідання комісії.
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, кімн. 604.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
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.
Телефон для довідок 52-66-85.

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
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди.
 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення площею 49,0 м2. Балансо
утримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області. Місце
знаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Миру, 36.
Запланована дата оцінки – 31.12.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди.
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею 47,5 м2
в одноповерховій будівлі. Балансоутримувач – Хмельницька дирекція
УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., смт Летичів, вул. Леніна,13.
Запланована дата оцінки – 31.12.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення площею 18,6 м2. Балансо
утримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області. Місце
знаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Л. Українки, 154.
Запланована дата оцінки – 31.12.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться
у конверті. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; 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; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента,
в якій зазначаються досвід роботи, кваліфікація та особистий досвід роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу – практичний досвід з визначення ринкової вартості подібного майна.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з
оцінки об’єктів нерухомого майна не перевищує 5 днів.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації о 10.00 у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою:
м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по
Хмельницькій області за вказаною вище адресою за чотири робочих дні до дати
проведення конкурсу (включно). Телефон для довідок (0382) 79-56-16.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди
державного майна.
№
Пло Адреса об’єкта
Назва об’єкта оцінки
з/п
ща, м2
оцінки
1 Нежитлові приміщення на п’ятому по
36,0 м. Черкаси,
версі шестиповерхової адміністративновул. Одеська, 8
виробничої будівлі
2 Частина приміщень на другому поверсі 27,8 м. Черкаси, бульв.
адміністративної будівлі
Шевченка, 205
3 Нежитлове приміщення на другому по 22,5 м. Черкаси, бульв.
версі адмінбудівлі
Шевченка, 205

Дата
Балансоутримувач
оцінки
ДП «Науково-дослід 31.12.15
ний інститут «Акорд»
ДП «Черкаський ЦНІІ» 31.12.15
ДП «Черкаський ЦНІІ» 31.12.15

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди
державного майна.
№
Назва об’єкта оцінки
з/п
1 Будівля торговельного
павільйону (магазин)
2 Частина приміщення

Пло Адреса об’єкта
ща, м2
оцінки
73,0 м. Черкаси, пров.
Боженка, 4
155,1 м. Черкаси,
вул. Гоголя, 278

Дата
оцінки
Черкаське обласне управління лісо 31.12.15
вого та мисливського господарства
ДП «Черкаський науково-виробничий 31.12.15
центр стандартизації, метрології та
сертифікації»
3 Частина приміщення чет 29,2 м. Черкаси, бульв. ДП «Черкаський державний науко 31.12.15
вертого поверху чотири
Шевченка, 205
во-дослідний інститут техніко-еконо
поверхової адмінбудівлі
мічної інформації в хімічній промис
ловості»
31.12.15
4 Частина приміщень
63,9 м. Черкаси, бульв. ДП «Черкаський державний науко
на п’ятому поверсі
Шевченка, 205
во-дослідний інститут техніко-еконо
п’ятиповерхової будівлі
мічної інформації в хімічній промис
ловості»
Балансоутримувач

Вимоги до претендентів на участь у конкурсі:
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270, документація подається претендентом в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно 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 2 до Положення); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом
до проведення робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки), завірені їхніми особистими підписами, а також копії
кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у т. ч. подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента 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.
Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205.
Останній день подання заяв – 22 січня 2016 року.
Конкурс відбудеться 28 січня 2016 року о 10.00 у РВ ФДМУ по
Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. 37-29-71.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: будівля складу (літ. А) загальною площею
2
372,2 м . Місцезнаходження об’єкта: м. Чернівці, вул. Зарожанська, 5б.
Балансоутримувач: Дністровсько-Прутське басейнове управління водних
ресурсів, тел. 7-36-38. Мета проведення незалежної оцінки: передача в
оренду.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів): 1 од. (будівля складу літ. А загальною площею 372,2 м2).
Балансова залишкова вартість основних засобів: 20 503,17 грн. станом
на 30.11.2015.
Розмір земельної ділянки: 0,1511 га, розмір земельної ділянки під
об’єктом оренди пропорційний площі будівлі. Місце розташування земельної
ділянки: м. Чернівці, вул. Зарожанська, 5б. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування нежитлових будівель. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування (рішення Чернівецької міської ради
28 сесії VI скликання від 27.09.2012 № 619). Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовна дата
оцінки – 30.11.2015.
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 29.08.2011
№ 1270 (зі змінами та доповненнями).
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 червня 2013 року № 796; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у
проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом
оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.
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 здійснення практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Чернівецькій області конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та
підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами (у тому числі тих, що працюють за сумісництвом); копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт у календарних днях, який не перевищує 5 календарних днів.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Чернівецькій
області (м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а) до 16.45 22 січня 2016 р.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 28 січня 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.

№ 3-4 (919-920)

5
м. київ

Продовження таблиці

інформація
рв фдму по м. києву про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за
заявою від сторонньої організації).
№ Назва об’єкта Пло
з/п
оцінки
ща, м2
1 Нежитлове
184,0
приміщення
2 Нежитлове
105,9
приміщення
3 Технічний май 1 096,91
данчик
4 Нежитлове
1,0
приміщення
5 Нежитлове
1,0
приміщення

Адреса об’єкта
оцінки
м. Київ, вул. Гор
лівська, 226/228
м. Київ, вул. Гор
лівська, 226/228
м. Київ, вул. Гор
лівська, 226/228
м. Київ, вул. Кіото,
19, корп. А
м. Київ, вул. Кіото,
19, корп. Б

Балансоутримувач
Казенне підприємство «Науково
технічний комплекс «Імпульс»
Казенне підприємство «Науково
технічний комплекс «Імпульс»
Казенне підприємство «Науково
технічний комплекс «Імпульс»
Київський національний торговельно
економічний університет
Київський національний торговельно
економічний університет

Орієнтовна
дата оцінки
31.12.15
31.12.15
31.12.15
31.12.15
31.12.15

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
2
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, м
1 Нежитлове при
3,0
міщення
2 Нежитлове при
3,0
міщення

Адреса об’єкта
Балансоутримувач
оцінки
м. Київ, вул. Ломо КНУ ім. Тараса Шевченка
носова, 35
м. Київ, вул. Ломо КНУ ім. Тараса Шевченка
носова, 37

Орієнтовна
дата оцінки
31.12.15
31.12.15

№
2
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, м
3 Нежитлове при
3,0
міщення
4 Нежитлове при
3,0
міщення
5 Нежитлове при
3,0
міщення
6 Нежитлове при
3,0
міщення
7 Нежитлове при
3,0
міщення
8 Нежитлове при
3,0
міщення
9 Нежитлове при
3,0
міщення
10 Нежитлове при
3,0
міщення
11 Нежитлове при
3,0
міщення
12 Нежитлове при
3,0
міщення
13 Нежитлове при
3,0
міщення
14 Частина даху та під
27,8
вального приміщення (у т. ч. 9,2
та 18,6)
15 Нежитлове при
169,0
міщення

Адреса об’єкта
оцінки
м. Київ, вул. Ломо
носова, 39
м. Київ, вул. Ломо
носова, 41
м. Київ, вул. Ломо
носова, 43
м. Київ, вул. Ломо
носова, 45
м. Київ, вул. Ломо
носова, 47
м. Київ, вул. Ломо
носова, 49
м. Київ, вул. Ломо
носова, 51
м. Київ, вул. Ломо
носова, 55
м. Київ, вул. Ломо
носова, 57
м. Київ, вул. Ломо
носова, 59
м. Київ, вул. Ломо
носова, 61
м. Київ, бульв.
Дружби Народів, 28

КНУ ім. Тараса Шевченка

Орієнтовна
дата оцінки
31.12.15

КНУ ім. Тараса Шевченка

31.12.15

КНУ ім. Тараса Шевченка

31.12.15

КНУ ім. Тараса Шевченка

31.12.15

КНУ ім. Тараса Шевченка

31.12.15

КНУ ім. Тараса Шевченка

31.12.15

КНУ ім. Тараса Шевченка

31.12.15

КНУ ім. Тараса Шевченка

31.12.15

КНУ ім. Тараса Шевченка

31.12.15

КНУ ім. Тараса Шевченка

31.12.15

КНУ ім. Тараса Шевченка

31.12.15

Балансоутримувач

Міністерство економічного роз 31.12.15
витку і торгівлі України

м. Київ, просп. Чер ДП «Науководослідний інсти
вонозоряний, 51
тут будівельного виробництва»

31.12.15

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по м. Києву конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України; інформація про претендента (документ, який
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він
не визначений в інформації про проведення конкурсу.
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який
відбудеться 29 січня 2016 р.».
конкурс відбудеться 29 січня 2016 р. об 11.00 у рв фдму по м.
києву за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок
281-00-32.
Документи приймаються до 12.30 25 січня 2016 р. за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.

фДмУ повіДомляє
Додаток до наказу ФДМУ
від 30.12.2015 № 2064

Перелік
об’єктів груп в, г, які підлягають продажу в 2016 році
Код за
ЄДРПОУ
00206539
05766356
22927045
22767506
23399393
00131954
00130926
00130725
13655435
05761318
00220477
00236062
30083966
05471158
00130820
00131771
22800735
00176532
00176549
00176472
23293513
00131713
00131268
00131305
23359034
23269555
00130872
23343582
00174846
01130667
00180373
14308753
01057723
32133730
14311459
00165652
25437212
05533112
32191703
22607719
01373341
04880239
14309988
14309824
00152448
00699224
14309913
00018201
14312499
01036483
04762586
00177158
23050348
35879807
05481582
33009052

Статутний Державна
Група
капітал, грн частка, %
798544000
99,567
Г
434686966,5
99,995
Г
480229240,4
78,29
Г
33637840
70,009
Г
39660000
70
Г
64135190
65,001
Г
44840000
60,248
Г
15272040
50,999
Г
19562800
100
Г
488071900
91,596
Г
11233804
50
Г

Назва
ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД»
ПАТ «СУМИХІМПРОМ»
ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» **
ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»
ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» *
ВАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» *
ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» *
ПрАТ «ІВАНОФРАНКІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»
ВАТ «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «СВЕМА» *
ПАТ «НАУКОВОДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО
НАСОСОБУДУВАННЯ»
ПАТ «КАМ’ЯНЕЦЬПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ»
ПАТ «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ»
ПАТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ»
ПАТ «ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
ПАТ «ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ»
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «ВУГЛЕГІРСЬКА» **
ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» **
ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» **
ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»
ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»
ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»
ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»
ПАТ «ШАХТА ІМЕНІ О. Ф. ЗАСЯДЬКА»
ПАТ «АВІАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ «МЕРИДІАН»
ПАТ «УКРВУГЛЕПРОМТРАНС»
ПАТ «ЗАВОД «КРАСНИЙ ЛУЧ»
ПАТ «ГАЙВОРОНСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»
ПАТ «НАУКОВОВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СИСТЕМА»
ПАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ»
ПАТ «АРТЕМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПОБЄДА ТРУДА»
ВАТ «БЕСКИД» *
ПАТ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»
ПАТ «БІЛИКИ»
ПАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД «ОРІОН»
ПАТ «СЛАВУТСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»
ПАТ «ДНІПРОМЕТРОБУД»
ПАТ «ЗАКАРПАТСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОАВТОМАТИКА»
ПАТ «НАУКОВОДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИЛАДІВ»
ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ»
ПАТ «ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛПЛЕМПІДПРИЄМСТВО»
ПАТ «МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ОРІОН»
ПАТ «УКРНАФТОПРОДУКТ»
ПАТ «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «АМЕТИСТ»
ПАТ «ХЕРСОНВОДБУД»
ПрАТ «БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН»
ПАТ «УКРЗАХІДВУГЛЕБУД»
ПрАТ «ХЛІБОЗАВОД «ЗАЛІЗНИЧНИК»
ПАТ «ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ»
ПАТ «ЛУГАНСЬКНАФТОПРОДУКТ»
ПАТ «ЛУГАНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ»

114030
62513200
43525400
25409711
29741562
37098333
7241590
8811029
20776920
44281374
152123890
81896468,75
27091070
59916170
127905410
149185800
236443010
1971259000
4878600
3324750
22337699
9898600
30555100
6995000
12251134
2989556,00
22494700
3543300
25888000
6080870
8379979
5629000
6379840
17910986
3801600
1441640
36652947
7957700
12951800
12230600
11196650
3208000
305610000
18179440
26914100

30,979
100
99,99
99,928
99,833
46
41
38,25
38,25
25
25
25
25
25
25
25
25
16,537
100
100
100
100
99,99
99,989
99,981
99,916
99,499
97,023
96,129
95,85
95
94,534
94,443
89,507
50
50
50
49,569
49,549
48,994
48,667
48,021
37,578
36,536
35,986

Г
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

Код за
ЄДРПОУ
03326877
30704866
00846279
20597543
14307392
14313332
00306650
04685271
00711534
24215478
00412292
00486801
05777118
35568570
14314682
05390842
05748890
00710457
14310661
00375906
02574248
14312980
02133082
14314512
14307512
00385661
05762281
05538626
00235814
00191827
00951729
20571354

Назва
ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВІДНОЇ АРМАТУРИ»
ПАТ «ВИРОБНИЦТВО «ТЕХНІК»
ПАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМЕНІ ЛІТВІНОВА»
ПАТ «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ»
ПАТ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ»
ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
ВАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ТЕКСТЕРНО» *
ПАТ «БОРИСПІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОРТНАСІННЄОВОЧ»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРАЖНЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ»
ПрАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ РИБГОСП»
ПАТ «ЛУЦЕНКО»
ПАТ «ЧЕРВОНИЙ ЧАБАН»
ПрАТ «ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ»
ПАТ «ІНДУСТРІАЛЬНА СКЛЯНА КОМПАНІЯ»
ПАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»
ПАТ «СТРУМОК»
ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНОСВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ»
ПАТ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕЛЕКЦІЯПЛЕМРЕСУРСИ»
ПрАТ «НАУКОВОТЕХНІЧНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «СПЕКТРТ»
ПАТ «ГОРЛІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
ГЕНЕРАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ – ВАТ «ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
«ЧЕРЕМОШ» *
ПАТ «ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
ПАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА – 4»
ПАТ «ІСКРА»
ПАТ «АРКСІ»
ПАТ «БРАЇЛІВСЬКЕ»
ПАТ «СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧОХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІМІНЕРАЛ»
ПАТ «ВАСИЛЬКІВСЬКЕ ВАНТАЖНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» ***
ПАТ «ГІДРОСИЛА МЗТГ»
ПрАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»
ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» ***
ПрАТ «КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ДИЛЕРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОСЕРВІС» ***

Статутний
капітал, грн
202566
3214900
2794832
1428820
971049,75
35652250
48709520
4064151
418980
1507000
1726893
3347350
6028600
68346200
66458910
31700
35561232
3193551
122000
1997932
48851428,5
129195520
938580
708177
9082085,75
3941840
59647000
477105,25
9717833,5
284914000
1259848
942234

Державна
Група
частка, %
29,99
В
28,026
В
26,016
В
25,44
В
25
В
25
В
25
В
25
В
25
В
25
В
24,999
В
24,945
В
24,72
В
23
В
21,524
В
19,82
В
15,024
В
12,91
В
12,648
В
11,133
В
9,677
В
9,64
8,717
8,5787
6,839
6,464
6,367
3,134
1,337
0,326
0,12
0,004

В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

_______________
* У разі приведення діяльності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
** після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про приватизацію та (або) передачу пакетів акцій до Фонду державного майна України;
*** розмір державної частки потребує уточнення.

регіональне відділення фонду державного
майна україни по київській області
(м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кімн. 601)
оголоШуЄ конкурс
на заміщення вакантної посади спеціаліста і категорії
відділу оцінки об’єктів державної власності,
інформаційного забезпечення та роботи зі Змі
До участі в конкурсі допускаються особи, які є громадянами України; вільно володіють державною мовою; мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом
на державній службі або стаж роботи в інших сферах згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців.
Детальна інформація про вимоги до кандидатів розміщена на офіційному сайті: http://www.spfu.gov.ua/
ua/regions/kievobl/region-careers.html в розділі «Вакансії».
Перелік документів, необхідних для прийняття участі в конкурсі: заява про участь у конкурсі; дві фотокартки розміром 4 х 6 см; особова картка П-2ДС з відповідними додатками; копія документа, що посвідчує особу;
копії документів про освіту; декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за
2015 рік; копія військового квитка.
документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування цього оголошення.
Додаткові відомості про умови конкурсу можна отримати за тел. (044) 200-25-35.

оренД а
департамент з питань управління державним майном та орендних відносин, т. 200-34-39

оГоЛоШеннЯ Про нАмір ПереДАТИ ДержАВне мАЙно В оренДУ
вінницька область
оголоШення
орендодавця – рв фдму по вінницькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Державна служба Укра
їни з питань геодезії,
картографії та кадастру
2 Державна служба Укра
їни з питань геодезії,
картографії та кадастру
3 Фонд державного май
на України

38747357, Виробнича філія «Вінницька картографічна фабрика»
державного підприємства «Центр державного земельного кадастру»,
21100, м. Вінниця, вул. 600річчя, 19, тел. (0432) 575855
38747357, Виробнича філія «Вінницька картографічна фабрика»
державного підприємства «Центр державного земельного кадастру»,
21100, м. Вінниця, вул. 600річчя, 19, тел. (0432) 575855
23062707, Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницький
оптикомеханічний завод», тел. (0432) 464617

4 Державне агентство
водних ресурсів України
5 Державна служба ста
тистики України

35373963, Басейнове управління водних ресурсів річки Південний
Буг, 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, тел. 355061
02359395, Головне управління статистики у Вінницькій області,
21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 15, тел. 525770

найменування
Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на пер
шому поверсі виробничого корпусу (літ. «А»)
Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на пер
шому поверсі виробничого корпусу (літ. «А»)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за не максимально можли
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
21616582.1.ЛИМГТИ024 21100, м. Вінниця, вул. 600річчя, 19
256,3
925 756,00
2 роки 11 місяців Розміщення складських приміщень
21616582.1.ЛИМГТИ024 21100, м. Вінниця, вул. 600річчя, 19

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на 2му, 23062707.5.ААВААЕ317 м. Вінниця, вул. 600річчя, 25
3му, 4му поверхах 6поверхового складального корпусу
(літ. Т(В)
Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення в одно 35373963.15.АААБАИ638 м. Вінниця, Сабарівське шосе, 23
поверховій будівлі
Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на першому 02359395.20.АААДЕЕ744 22200, Вінницька обл., Погребищенський рн,
поверсі адміністративної будівлі відділу статистики (літ. А)
м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, 73

136,4

611 241,00

2 роки 11 місяців Здійснення торгівлі автотоварами

461,0

1 061 222,00

2 роки 364 дні

Для виробничих потреб та обслуговування
виробництва (господарчі потреби)

140,4

195 156,00

2 роки 364 дні

Розміщення складу

43,9

111 813,00

2 роки

Надання фотопослуг – 35,9 м2, здійснення
торгівлі непродовольчими товарами – 8,0 м2

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21100, м. вінниця, вул. гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-84,
рв фдму по вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди
орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

житомирська область
оголоШення
орендодавця – рв фдму по житомирській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу управління

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

1 НовоградВолинська районна державна адмі 04053654, НовоградВолинська районна державна адміністрація Житомир
ністрація Житомирської області
ської області, м. НовоградВолинський, вул. Шевченка, 16

найменування
Частина нежитлового приміщення будівлі
акумуляторної (літ. А)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
04053654.46.ЮТИТКЧ122 м. НовоградВолинський,
14,0
40 864,00
2 роки 11 місяців
Розміщення відділення банку
вул. Відродження, 2
реєстровий номер майна

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. житомир, вул. 1 травня, 20, рв фдму по житомирській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

№ 3-4 (919-920)

13 січня 2016 року

6
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Запорізькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство
інфраструктури
України
2 Міністерство
внутрішніх справ
України

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за неза максимально мож
мета використання
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
21536845.68.ЮКДПНК151 м. Запоріжжя,
9,0
20 679,00
1 рік
Розміщення офіса
вул. Музична, 2а
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2

найменування

38758243, Філія «Запорізький державний обласний навчальноНежитлове приміщення № 472 третього поверху чотириповерхової
курсовий комбінат» УДП «УКРІНТЕРАВТОСЕРВІС», 69083, м. Запоріж будівлі учбового корпусу (літ. А-4)
жя, вул. Музична, 2а, тел. (061) 95-20-44
08672526, Василівський районний відділ Головного управління
Спеціальний майданчик для зберігання тимчасово затриманих
Міністерства внутрішніх справ України в Запорізькій області, 71600, транспортних засобів № 11 площею 546,3 м2, частина паркану № 1
Запорізька обл., м. Василівка, вул. Шевченка, 38, тел. (0612) 7-26-52 (довжиною 14,7 м, площею 19,8 м2), ворота № 3 (площею 13,9 м2),
паркан № 4 (площею 35, 3 м2), частина паркану № 5 (довжиною 78,3
м, площею 187,9 м2), хвіртка № 6 (площею 2,4 м2)

–

м. Василівка,
вул. Ліхачова, 2

–

349 488,00

2 роки 364 дні

Інше використання нерухомого майна (розмі
щення спеціального майданчика для зберігання
тимчасово затриманих транспортних засобів)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел. : (061) 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89, 227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди із супровідним листом. У разі надходження двох і
більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Кіровоградській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за не
місцезнаходження
площа, м2 залежною оцінкою, грн
Державна казначейська 37824388, Управління Державної казначейської служби України в Онуфріївському районі Кіровоград Частина нежитлового приміщення на пер 37824388.1.АААДЕГ259 Кіровоградська обл., смт Онуфріївка,
12,0
18 192,00
служба України
ської області, 28100, Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Гагаріна, 1а, тел. (05238) 9-15-62
шому поверсі адміністративної будівлі
вул. Гагаріна, 1а
Державне агентство вод 23227031, Кіровоградська гідрогеологомеліоративна партія, 25015, м. Кіровоград, проїзд Аджам
Приміщення матеріального складу № 1 23227031.11.АААЖЖЛ579 м. Кіровоград, проїзд Аджамський, 3
410,4
271 192,00
них ресурсів України
ський, 3, тел. (05222) 24-19-40
Міністерство охорони
23688424, Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 17 Міністерства охорони Нежитлове приміщення на першому по 23688424.1.ААААЛБ 924 Кіровоградська обл., Маловисківський
30,8
29 483,00
здоров’я України
здоров’я України», 26223, Кіровоградська обл., смт Смоліне, вул. Казакова, 70, тел. (05258) 5-45-32 версі будівлі поліклінічного відділення
р-н, смт Смоліне, вул. Казакова, 70
Державна фіскальна
39292197, Державна фіскальна служба України та перебуває в оперативному управлінні (користуван Частина даху адміністративної будівлі
38516786.179.АААДЕД865 м. Кіровоград, вул. Глинки, 2
20,0
132 823,00
служба України
ні) Кіровоградської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Кірово
градській області, 04655, м. Київ, Львівська площа, 8, тел. (044) 272-51-59

№
Назва органу управління
з/п
1
2
3
4

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

найменування

реєстровий номер майна

максимально мож
мета використання
ливий строк оренди
2 роки 11 місяців Розміщення офісного при
міщення
2 роки 11 місяців Розміщення млина
2 роки 11 місяців Розміщення аптечного пункту
2 роки 11 місяців Розміщення антенно-мачтової
споруди та базової станції
стільникового зв’язку

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській 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 орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза максимально можли
місцезнаходження
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
38486673.1.1ХЕЦАХП025 Львівська обл., Дрогобицький р-н,
34,6
206 100,00
2 роки 11 місяців
м. Борислав, вул. Грушевського, 7
станом на 30.11.2015

найменування

1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва 40005355, Управління Держгеокадастру у Дрогобицькому районі Львівської області, 82100, Нежитлове приміщення, розміщене в
та житлово-комунального господарства України
Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Сагайдачного, 22, тел.: (03244) 3-96-74, 3-77-55, 3-55-68 адміністративній будівлі

мета вико
ристання
Розміщення
офіса

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право
його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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

Назва органу управління

1 Міністерство інфраструктури
України
2 Міністерство інфраструктури
України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за не максимально можли
місцезнаходження
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
01125608.1.БАОПВЛ563 м. Миколаїв, вул. Завод
56,1
140 620,00
5 років
ська, 23/25
01125608.1.БАОПВЛ073 м. Миколаїв, вул. Грома
16,7
33 650,00
5 років
дянський узвіз, 1/1

найменування

01125608, ДП «Миколаївський морський торговельний порт», м. Миколаїв,
вул. Заводська, 23/14, тел. (0512) 50-81-88
01125608, ДП «Миколаївський морський торговельний порт», м. Миколаїв,
вул. Заводська, 23/14, тел. (0512) 50-81-88

реєстровий номер майна

Нежитлові приміщення, розташовані на другому поверсі в будівлі таке
лажного складу з службовими приміщеннями
Нежитлове приміщення в адміністративно-побутовій будівлі

мета використання
Надання послуг митного
брокера
Надання послуг митного
брокера

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

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Полтавській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№ Назва органу управ
з/п
ління

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

наймену
реєстровий номер майна
місцезнаходження
вання
1 Державна судова
26304855, Територіальне управління Державної судової адміністрації Укра Нежитлове 26304855.1.ЯМЕЧНЮ112 м. Полтава, вул. Сін
адміністрація України їни в Полтавській області, 36039, м. Полтава, вул. Сінна, 16, тел. 2-24-25 приміщення
на, 16

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж максимально можливий
мета використання
2
площа, м
ною оцінкою, грн
строк оренди
19,5:
120 200,00
2 роки 11 місяців
Видавництво друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються
10,0;
українською мовою;
9,5
інше використання державного майна (ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн. 401. 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».

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Сумській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу управління

1 Державне агентство водних
ресурсів України

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

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за незалеж
загальна площа, м2
ною оцінкою, грн. без ПДВ
м. Суми, вул. Герасима
140,6
–
Кондратьєва, 27

реєстровий номер майна

14002899, Сумське обласне управління водних ресурсів, 40000, м. Суми, Нежитлові приміщення
вул. Герасима Кондратьєва, 27, тел. (0542) 27-51-09

місцезнаходження

14002899.18.АААБЕИ910

максимально можливий
строк оренди
2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення їдальні, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи

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

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Хмельницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство освіти 01566761, ДЗН «Хмельницький центр професійно-технічної освіти торгівлі та харчових тех Вбудоване приміщення майстерні
і науки України
нологій», 29025, м. Хмельницький, вул. Курчатова, 69/1, тел.: (0382) 55-13-19, 55-13-59

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж
місцезнаходження
площа, м2
ною оцінкою, грн
01566761.1.ОШФФЖХ124 29000, м. Хмельницький, вул. Чорновола, 159
66,1
46 194,00
реєстровий номер майна

максимально можливий
строк оренди
2 роки 11 місяців

мета використання
Відновлення відсортова
них відходів

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

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство оборони
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
35123606, Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс», м. Черкаси,
вул. Ільїна, 222, тел. (0472) 32-88-07

найменування
Нежитлове приміщення будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна пло вартість майна за неза максимально можли
місцезнаходження
мета використання
майна
ща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
33689922.6.ААААЕЖ201 Черкаська обл., м. Золотоно
18,7
23 200,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслу
ша, вул. Шевченка, 137
говування населення, – розміщення перукарні

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, РВ ФДМУ по Черкаській області,
тел. 37-34-48. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна вартість майна за неза максимально можли
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди

мета використання

1 Державне управлін 05415786, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактич Нерухоме майно на першому поверсі будівлі – 1,0 м2, на друго 05415786.1.ААААЛИ715 м. Київ, вул. Верхня, 5
ня справами
ної та клінічної медицини», 01014, м. Київ, вул. Верхня, 5, тел. (044) 287-33-72 му поверсі будівлі – 2,0 м2, на третьому поверсі будівлі – 1,0 м2

4,0

48 220,00
станом на 31.10.2015

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельних автоматів, що відпускають
продовольчі товари

2 Міністерство освіти 02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 01033, Нерухоме майно – приміщення № 801 механіко-математичного 02070944.20.СЦЖГХР402 м. Київ, просп. Акаде
і науки України
м. Київ, вул. Володимирська, 64, тел. 239-32-94
факультету
міка Глушкова, 4е

20,6

205 990,00
станом на 31.10.2015

1 рік

Розміщення методичного кабінету з вимірювальни
ми приладами

3 Міністерство освіти 01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ, просп. Кос Нерухоме майно на першому поверсі будівлі корпусу № 1
і науки України
монавта Комарова, 1, тел. 497-51-51

–

м. Київ, просп. Кос
монавта Комарова, 1

31,8

362 820,00
станом на 31.10.2015

2 роки 11 місяців

Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання
населенню послуг із ксерокопіювання документів

4 Міністерство освіти 01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ, просп. Кос Нерухоме майно на першому поверсі будівлі корпусу № 8а
і науки України
монавта Комарова, 1, тел. 497-51-51

–

м. Київ, просп. Кос
монавта Комарова, 1

16,0

182 550,00
станом на 31.10.2015

2 роки 11 місяців

Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання
населенню послуг із ксерокопіювання документів

22928085.1.АААДДЛ712 м. Київ, вул. Василь
ківська, 1

32,1

376 400,00
станом на 31.10.2015

2 роки 11 місяців

Розміщення виробництва кіно- та відеофільмів,
телевізійних програм, видання звукозаписів

5 Міністерство
культури України

22928085, Державне підприємство «Національний центр Олександра Довжен Нерухоме майно – нежитлове приміщення на 7-му поверсі бу
ка», 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 1, тел. 257-74-98
дівлі корпусу № 6

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

13 січня 2016 року

№ 3-4 (919-920)

7
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
ІНФОРМАЦІЯ регіональних відділень ФДМУ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 І. Назва об’єкта оренди: 5-поверхова будівля спального корпусу
на 200 ліжко-місць, інв. № 18, літ. А-5, реєстровий номер 11602377,
загальною площею 3 850,1 м2 за адресою: Харківська обл., Зміївський
р-н, с. Дачне, вул. Курортна, 1, що перебуває на балансі ДП «Харківський
науково-дослідний інститут технології машинобудування».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку,
на 09.07.15 становить 1 609 300,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий
місяць оренди – листопад 2015 року, яка без урахування ПДВ становить 6 782,12 грн при орендній ставці 5 %, виходячи з ринкової вартості
згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає
коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення оздоровчого закладу для дітей та молоді.
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням
згідно з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому
учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий
місяць оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку замовникові оцінки протягом 7 календарних днів з
моменту оголошення його переможцем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії.
7. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди протягом
20 календарних днів з моменту оголошення його переможцем конкурсу під
час відкритого засідання конкурсної комісії з підписанням протоколу переможцем конкурсу.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизаціі орендованого майна.
 ІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – кімн. № 64 на
2-му поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі, інв. № 80285, реєстровий номер 38855349.4.ХФРЦЧА015, загальною площею 13,3 м2
за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 188а, що перебуває на балансі
Державного університету телекомунікацій.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку,
на 05.10.15 становить 66 500,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий
місяць оренди – листопад 2015 року, яка без урахування ПДВ становить 1 004,22 грн при орендній ставці 18 %, виходячи з ринкової вартості
згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає
коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення офіса.
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням
згідно з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому
учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий
місяць оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку замовникові оцінки протягом 7 календарних днів з
моменту оголошення його переможцем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії.
7. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди протягом
20 календарних днів з моменту оголошення його переможцем конкурсу під
час відкритого засідання конкурсної комісії з підписанням протоколу переможцем конкурсу.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
 ІІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – кімн. № 86а на
3-му поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі, інв. № 80285, реєстровий номер 38855349.4.ХФРЦЧА015, загальною площею 30,1 м2
за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 188а, що перебуває на балансі
Державного університету телекомунікацій.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку,
на 21.09.15 становить 147 600,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий
місяць оренди – листопад 2015 року, яка без урахування ПДВ становить 1 266,77 грн при орендній ставці 10 %, виходячи з ринкової вартості
згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає
коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення курсів з навчання
водіїв автомобілів.
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням
згідно з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому
учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий
місяць оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку замовникові оцінки протягом 7 календарних днів з
моменту оголошення його переможцем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії.
7. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди протягом
20 календарних днів з моменту оголошення його переможцем конкурсу під
час відкритого засідання конкурсної комісії з підписанням протоколу переможцем конкурсу.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
 IV. Назва об’єкта оренди: частина коридору на 6-му поверсі (фізична сторона) різноповерхової (9-14) будівлі головного навчального
корпусу, інв. № 103100012 (пам’ятка архітектури), загальною площею
18,0 м2 за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 4, що перебуває на балансі
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку,
на 28.08.15 становить 179 200,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий
місяць оренди – листопад 2015 року, яка без урахування ПДВ становить 610,27 грн при орендній ставці 4 %, виходячи з ринкової вартості
згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає
коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі.
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням
згідно з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому
учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий
місяць оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку замовникові оцінки протягом 7 календарних днів з
моменту оголошення його переможцем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії.
7. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди протягом
20 календарних днів з моменту оголошення його переможцем конкурсу під

№ 3-4 (919-920)

час відкритого засідання конкурсної комісії з підписанням протоколу переможцем конкурсу.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
 V. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – кімн. № 7 на
2-му поверсі 2-поверхової будівлі їдальні, інв. № 10310003, реєстровий номер 02547843.1.ЖФФАСР006, літ. Д-2, загальною площею
16,7 м2 за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 123, що перебуває на балансі Державного професійно-технічного навчального закладу «Харківське
вище професійне училище будівництва».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку,
на 21.09.15 становить 82 400,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий
місяць оренди – листопад 2015 року, яка без урахування ПДВ становить 424,32 грн при орендній ставці 6 %, виходячи з ринкової вартості
згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає
коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення буфету, що не
здійснює продаж товарів підакцизної групи.
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням
згідно з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому
учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий
місяць оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку замовникові оцінки протягом 7 календарних днів з
моменту оголошення його переможцем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії.
7. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди протягом
20 календарних днів з моменту оголошення його переможцем конкурсу під
час відкритого засідання конкурсної комісії з підписанням протоколу переможцем конкурсу.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
 VI. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 11, 12
у підвальному приміщенні 3-поверхової адміністративної будівлі, інв.
№ 80285, літ. А-3, реєстровий номер 38855349.4.ХФРЦЧА015, загальною площею 39,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 188а,
що перебувають на балансі Державного університету телекомунікацій.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку,
на 07.08.15 становить 79 200,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий
місяць оренди – листопад 2015 року, яка без урахування ПДВ становить 1 011,44 грн при орендній ставці 15 %, виходячи з ринкової вартості
згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає
коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення складу.
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням
згідно з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому
учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий
місяць оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку замовникові оцінки протягом 7 календарних днів з
моменту оголошення його переможцем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії.
7. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди протягом
20 календарних днів з моменту оголошення його переможцем конкурсу під
час відкритого засідання конкурсної комісії з підписанням протоколу переможцем конкурсу.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
 VII. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – кімн. № 15 у підвалі 5-поверхового гуртожитку № 1 корпусу 1, літ. А-5, інв. № 10320008,
реєстровий номер 01116472.1.ПВПСЦЧ084, загальною площею 27,0 м2
за адресою: м. Харків, пров. Лізи Чайкіної, 2, що перебуває на балансі Українського державного університету залізничного транспорту.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку,
на 07.08.15 становить 106 600,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий
місяць оренди – листопад 2015 року, яка без урахування ПДВ становить 726,05 грн, а саме: 121,01 грн при орендній ставці 18 % (за 2,0 м2);
403,36 грн при орендній ставці 8 % (за 15,0 м2); 201,68 грн при орендній
ставці 6 % (за 10,0 м2), виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про
незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на
щомісячні індекси інфляції.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення торговельного
об’єкта з продажу непродовольчих товарів (2,0 м2) та продовольчих товарів,
крім товарів підакцизної групи (15,0 м2); розміщення буфету, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи (10,0 м2).
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням
згідно з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому
учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий
місяць оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку замовникові оцінки протягом 7 календарних днів з
моменту оголошення його переможцем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії.
7. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди протягом
20 календарних днів з моменту оголошення його переможцем конкурсу під
час відкритого засідання конкурсної комісії з підписанням протоколу переможцем конкурсу.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
 VIII. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – кімн. № 4 на
1-му поверсі 2-поверхового громадського будинку, літ. В-2, реєстровий номер 25456391.1.ФШНЛПТ015, загальною площею 125,9 м2
за адресою: м. Харків, бульв. Івана Каркача, 24, що перебуває на балансі
Центру професійно-технічної освіти № 1 м. Харкова.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку,
на 29.07.15 становить 252 600,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий
місяць оренди – листопад 2015 року, яка без урахування ПДВ становить 3 193,62 грн при орендній ставці 15 %, виходячи з ринкової вартості
згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає
коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення майстерні з пошиття одягу (інше).
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням
згідно з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому
учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий
місяць оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку замовникові оцінки протягом 7 календарних днів з
моменту оголошення його переможцем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії.
7. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди протягом
20 календарних днів з моменту оголошення його переможцем конкурсу під

час відкритого засідання конкурсної комісії з підписанням протоколу переможцем конкурсу.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
 ІХ. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 45, 46 на
2-му поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі, інв. № 10310002,
літ. «А-3», реєстровий номер 35244307.1.СКСКАЖ048, загальною
площею 30,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Невельська, 1/32, що перебувають на балансі Харківського міського управління ГУМВС України в Харківській області.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку,
на 28.08.15 становить 132 200,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство внутрішніх справ України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий
місяць оренди – листопад 2015 року, яка без урахування ПДВ становить 675,31 грн при орендній ставці 6 %, виходячи з ринкової вартості
згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає
коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення буфету, що не
здійснює продаж товарів підакцизної групи.
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням
згідно з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому
учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий
місяць оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку замовникові оцінки протягом 7 календарних днів з
моменту оголошення його переможцем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії.
7. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди протягом
20 календарних днів з моменту оголошення його переможцем конкурсу під
час відкритого засідання конкурсної комісії з підписанням протоколу переможцем конкурсу.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
 Х. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 15, 16 на
4-му поверсі 5-поверхової будівлі виробничого корпусу, інв. № 73793,
літ. «Б-5», загальною площею 107,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Котлова, 112, що перебувають на балансі Харківського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку,
на 07.08.15 становить 217 100,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство соціальної політики України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий
місяць оренди – листопад 2015 року, яка без урахування ПДВ становить 2 772,52 грн при орендній ставці 15 %, виходячи з ринкової вартості
згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає
коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення складу.
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням
згідно з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому
учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий
місяць оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку замовникові оцінки протягом 7 календарних днів з
моменту оголошення його переможцем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії.
7. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди протягом
20 календарних днів з моменту оголошення його переможцем конкурсу під
час відкритого засідання конкурсної комісії з підписанням протоколу переможцем конкурсу.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
 ХІ. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 65а, 65б
на 2-му поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі, інв. № 80285,
реєстровий номер 38855349.4.ХФРЦЧА015, загальною площею
24,76 м2 за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 188а, що перебувають на балансі Державного університету телекомунікацій.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку,
на 05.11.15 становить 123 800,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий
місяць оренди – листопад 2015 року, яка без урахування ПДВ становить 1 894,14 грн при орендній ставці 18 %, виходячи з ринкової вартості
згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає
коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення офіса.
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням
згідно з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому
учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий
місяць оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку замовникові оцінки протягом 7 календарних днів з
моменту оголошення його переможцем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії.
7. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди протягом
20 календарних днів з моменту оголошення його переможцем конкурсу під
час відкритого засідання конкурсної комісії з підписанням протоколу переможцем конкурсу.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. Заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії
такі документи:
заяву про участь у конкурсі (у т. ч. обов’язково зазначити поштову адресу
з індексом та контактний номер телефону претендента); конкурсні пропозиції
щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній
рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу
про банкрутство; копію ліцензії на здійснення окремого виду діяльності (за
наявності такого);
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірені належним чином копії реєстраційних документів; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта
малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку (за
останній звітний період).
Конкурс буде проведено у приміщенні РВ ФДМУ по Харківській області
на 15-й календарний день з дня опублікування інформації про проведення
конкурсу в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18.
Кінцевий термін приймання заяв та документів на участь у конкурсі – за
три робочих дні до дати проведення конкурсу до 15.00 за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308. Регіональним відділенням приймається пакет документів в запечатаному непрозорому конверті з написом
«На конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності), із
зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому
опублікована інформація про об’єкт оренди.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 22-й календарний день з дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості
приватизації».
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Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені
особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до
початку проведення конкурсу.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11
№ 906, та наказу ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку
документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди
майна, що належить до державної власності».
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем його розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у РВ
ФДМУ по Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, кімн. 413.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки
конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 23.12.2015
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення про
укладення з Державним підприємством МВС України «Інформ-ресурси» договору оренди державного нерухомого майна – нежитлового приміщення
№ 67 першого поверху будівлі служби охорони здоров’я (літ. Г-5), реєстровий

Продаж об’єктів групи Е
Управління міждержавних майнових відносин
та інвестиційних проектів, т. 280-32-43
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж державного пакета акцій приватного
акціонерного товариства «М’ясо-молочний
комплекс «Сіверський» на аукціоні
Найменування: державний пакет акцій ПрАТ «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський» у кількості 3 815 300 шт., що становить 25 % статутного капіталу товариства.
Місцезнаходження: 16014, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н,
с. Чайкине, вул. Шевченка, 1а, тел. (04658) 3-91-23.
Код за ЄДРПОУ 32883575.
Розмір статутного капіталу: 15 261 200,00 грн.
Основний вид діяльності (за КВЕД): виробництво м’яса і субпродуктів.
Номінальна вартість пакета акцій: 3 815 300,00 грн.
Початкова ціна продажу пакета акцій: 4 329 586,00 грн.
Площа земельної ділянки, на якій розташоване господарське товариство: 5,3 га.
Засоби платежу: грошові кошти.
Показники економічної діяльності за останні три роки
Показник
Баланс активів і пасивів, тис. грн
Рентабельність, %
Вартість власного капіталу, тис. грн
Чистий прибуток (збиток), тис. грн
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн

2012 р.
12 604
–
11 985
(467)
80 540

2013 р.
12 349
–
11 532
(453)
52 979

2014 р.
12 137
–
10 472
(1 060)
39 819

Показники господарської діяльності станом на 30.09.2015
Показник
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
Балансова вартість основних фондів, тис. грн
Знос основних фондів, тис. грн
Дебіторська заборгованість, тис. грн
Кредиторська заборгованість, тис. грн

Значення показника
24
4 370
411
25
2 049

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд, інформація про сплату екологічних
зборів та платежів (у разі їх наявності): за ІІІ квартал 2015 року обсяг викидів
становить 125 тонн. Сплачено податку до бюджету – 2 291,25 грн.
Умови аукціону.
Аукціон буде проведено у Фонді державного майна України 26 лютого 2016 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/9,
3-й поверх, кімн. 303.
Реєстрація учасників аукціону буде проводитися в день проведення аукціону з 10.00 за місцем проведення аукціону.
Аукціон буде проводитися відповідно до Порядку здійснення підготовки
до приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних
капіталах господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та
розташованих на території України або за її межами, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 22 травня 2012 р. № 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2012 р. за № 937/21249
(далі – Порядок).
Заява за встановленою формою (додаток до Порядку) та документи, що
додаються до заяви на участь в аукціоні, приймаються за адресою: 01133,
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України, відділ з обробки, реєстрації, обліку вхідної та вихідної кореспонденції. Заява подається у трьох примірниках.
Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні – 22 лютого 2016 року.
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової вартості продажу пакета акцій,
що становить відповідно 432 958,60 грн, перераховуються заявником окремим платіжним дорученням на рахунок № 37316021000058 в Державній казначейській службі України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945,
одержувач коштів – Фонд державного майна України.
Реєстраційний внесок у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 (сімнадцять) грн, та кошти під
час розрахунків за придбаний пакет акцій перераховуються на рахунок
№ 37183500900028 в Державній казначейській службі України м. Києва,
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945, одержувач коштів – Фонд державного майна України.
Відповідно до ч. 4 ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного
майна» разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності (заявою на участь в аукціоні) подається інформація про потенційних
покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються
державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих власників (бенефіціарів).
Згідно зі ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не
можуть бути покупцями юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків, державні господарські об’єднання, державні
холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні
компанії та підприємства, особи, зареєстровані в офшорній зоні чи країнах,
включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, що не можуть бути покупцями.
Згідно зі ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого
придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства,
зобов’язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання
його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі,
на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.
Відповідно до Закону України «Про санкції», розпорядження Кабінету
Міністрів України від 11 вересня 2014 р. № 829-р «Про пропозиції щодо
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня
2015 р. № 808-р «Про розширення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів» та Указу
Президента України від 16 вересня 2015 р. № 549/2015 «Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних за-
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номер 08734500.1.ТГЧЮБР001, загальною площею 9,0 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, що перебуває на балансі Державної установи
«Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України
по Запорізькій області».
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки
конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 30.12.2015
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення про укладення з ТОВ «АЗГАРД ГРУПП» договору оренди державного нерухомого майна загальною площею 4 208,0 м2, що не увійшло до статутного капіталу ВАТ
«ГАММА» у процесі приватизації та перебуває на балансі ТОВ «МАССА ГРУПП»,
а саме: автомобільної стоянки за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 62,
у складі: навісу літ. Б, реєстровий номер 38025346.2.ААББЕЖ896, площею
318,6 м2; навісу літ. В, реєстровий номер 38025346.2.ААВАВГ115, площею
18,7 м2; навісу літ. Г, реєстровий номер 38025346.2.ААВАВГ116, площею
238,3 м2; навісу літ. Д, реєстровий номер 38025346.2.ААВАВГ117, площею
54,0 м2; сторожки, літ. Е, реєстровий номер 38025346.2.ААВАВГ118, площею
13,2 м2; битовки літ. Ж, реєстровий номер 38025346.2.ААВАВГ119, площею
16,9 м2; битовки літ. К, реєстровий номер 38025346.2.ААВАВГ121, площею
5,6 м2; воріт № 1, реєстровий номер 38025346.2.ААВАВГ125, площею 10,7 м2;
воріт № 4, реєстровий номер 38025346.2.ААВАВГ128, площею 12,5 м2; паркану
№ 5, реєстровий номер 38025346.2.ААВАВГ130, площею 96,8 м2; паркану № 7,
реєстровий номер 38025346.2.ААВАВГ131, площею 204,2 м2; автостоянки
№ 6, реєстровий номер 38025346.2.ААВАВГ132, площею 3 218,5 м2.

ходів (санкцій)» заборонено участь у приватизації іноземним юридичним чи
фізичним особам, іншим суб’єктам, дії яких створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/
або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження
права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод, до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), зокрема резидентам Російської
Федерації та особам, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами Російської Федерації або діють в їх інтересах.
Відповідно до ст. 186 Закону України «Про приватизацію державного
майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної
конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл відповідного органу
Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане
придбання, набуття у власність в інший спосіб чи отримання в управління
акцій (часток, паїв) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25
або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта
господарювання.
Ознайомитися з ПрАТ «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський»
як з емітентом належного державі пакета акцій можна в робочі дні за його
місцезнаходженням: Чернігівська обл. Новгород-Сіверський р-н, с. Чайкине,
вул. Шевченка, 1а.
З питань реєстрації учасників аукціону звертатися до Фонду державного
майна України за телефонами: (+38044) 284-51-61, 284-54-64, 200-32-58 щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 16.45.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж державного пакета акцій публічного
акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ» на аукціоні
Найменування: державний пакет акцій публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ» у кількості 235 986
шт., що становить 99,9945 % статутного капіталу товариства.
Місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. О. Терьохіна, 4, тел. (044)
454-27-00, факс (044) 454-27-22.
Код за ЄДРПОУ 26520688.
Розмір статутного капіталу: 117 999 500 грн.
Основний вид діяльності (за КВЕД): інші види грошового посередництва.
Номінальна вартість пакета акцій: 117 993 000 (сто сімнадцять мільйонів
дев’ятсот дев’яносто три тисячі) грн.
Початкова ціна продажу пакета акцій: 118 902 000 (сто вісімнадцять мільйонів дев’ятсот дві тисячі) грн.
Площа земельної ділянки, на якій розташоване господарське товариство: 0,304314 га, 9,2332 га та 0,128 га.
Місце розташування земельних ділянок: м. Київ, вул. О. Терьохіна, 4,
Київська обл., у межах м. Ірпінь та м. Біла Церква, вул. Підвальна, 10.
Засоби платежу: грошові кошти.
Показники економічної діяльності за останні три роки
Показник
Баланс активів і пасивів, тис. грн
Рентабельність, %
Вартість власного капіталу, тис. грн
Чистий прибуток (збиток), тис. грн
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн

2012 р.
166 710
-5,89
81 075
(8 410)
16 229

2013 р.
128 880
0,05
81 142
68
9 876

2014 р.
100 148
-16,15
62 810
(18 332)
9 611

Показники господарської діяльності станом на 01.11.2015
Показник
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
Балансова вартість основних фондів, тис. грн
Знос основних фондів, % від основних фондів
Балансова вартість інвестиційної нерухомості, тис. грн
Знос інвестиційної нерухомості, % від основних фондів
Дебіторська заборгованість, тис. грн
Кредиторська заборгованість, тис. грн

Значення показника
30
29 265,6
8,35
27 888,1
0,62
918,6
533,8

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд, інформація про сплату екологічних
зборів та платежів (у разі їх наявності): відсутні.
Умови аукціону.
Аукціон буде проведено у Фонді державного майна України 22 квітня 2016 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/9,
3-й поверх, кімн. 303.
Реєстрація учасників аукціону буде проводитись у день проведення аукціону з 10.00 за місцем проведення аукціону.
Аукціон буде проводитися відповідно до Порядку здійснення підготовки
до приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних
капіталах господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та
розташованих на території України або за її межами, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 22 травня 2012 р. № 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2012 р. за № 937/21249
(далі – Порядок).
Заява за встановленою формою (додаток до Порядку) та документи, що
додаються до заяви на участь в аукціоні, приймаються за адресою: 01133,
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України, відділ з обробки, реєстрації, обліку вхідної та вихідної кореспонденції. Заява подається у трьох примірниках.
Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні – 18 квітня 2016
року.
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової вартості продажу пакета акцій, що становить відповідно 11 890 200,00 (одинадцять мільйонів вісімсот
дев’яносто тисяч двісті) грн, перераховуються заявником окремим платіжним дорученням на рахунок № 37316021000058 в Державній казначейській
службі України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945, одержувач
коштів – Фонд державного майна України.
Реєстраційний внесок у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 (сімнадцять) грн, та кошти під
час розрахунків за придбаний пакет акцій перераховуються на рахунок
№ 37183500900028 в Державній казначейській службі України м. Києва,
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945, одержувач коштів – Фонд державного майна України.
Відповідно до ч. 4 ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного
майна» разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності (заявою на участь в аукціоні) подається інформація про потенційних
покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки
конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 28.12.2015
За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону на право оренди об’єкта державної власності – нежитлового приміщення (1-20) площею 10,3 м2 першого
поверху будівлі КПП (літ.А) за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р-н,
с. Тереблече, вул. Головна, 2к, що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України у користуванні (оперативному управлінні) Чернівецької
митниці ДФС, конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди
з переможцем конкурсу – ТОВ «Макотрейдінг».

ІНФОРМАЦІЯ державних підприємств
і організацій
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового
департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 04.01.2016
За результатами конкурсу на право оренди нерухомого державного майна – нежитлового приміщення (перший поверх шостого під’їзду) загальною
площею 18,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2 переможцем визнано ТОВ «Рецепти життя».

державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих власників (бенефіціарів).
Відповідно до ст. 34 Закону України «Про банки та банківську діяльність»
юридична або фізична особа, яка має намір набути істотної участі у банку
або збільшити її таким чином, що така особа буде прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами володіти 10, 25, 50 та 75 і
більше відсотками статутного капіталу банку чи правом голосу акцій (паїв)
у статутному капіталі банку та/або незалежно від формального володіння
справляти значний вплив на управління або діяльність банку, зобов’язана
повідомити про свої наміри цей банк і Національний банк України за три
місяці до набуття істотної участі або її збільшення, а Національний банк
України розглядає документи, визначені у ст. 34 Закону, протягом трьох місяців з дня отримання повного пакета відповідних документів. Інформація
про погодження Національним банком України набуття істотної участі у банку та засвідчені копії відповідних документів подаються разом із заявою на
участь в аукціоні.
Згідно зі ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого
придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства,
зобов’язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання
його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі,
на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.
Відповідно до ст. 186 Закону України «Про приватизацію державного
майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної
конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл відповідного органу
Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність в інший спосіб чи отримання в управління акцій (часток, паїв) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного
суб’єкта господарювання. Порядок подання та розгляду заяви про надання
дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Згідно зі ст. 29 Закону України «Про захист економічної конкуренції» надання Антимонопольним комітетом України попередніх висновків стосовно
узгоджених дій, концентрації становить один місяць. Попередні висновки з
питань концентрації відповідного органу Антимонопольного комітету України
подаються разом із заявою на участь в аукціоні.
Одержання попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації не
звільняє учасників узгоджених дій, учасників концентрації від необхідності звернутися до відповідних органів Антимонопольного комітету України із заявою
про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію у випадках, передбачених
статтями 10 та 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
Згідно зі ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не
можуть бути покупцями юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків, державні господарські об’єднання, державні
холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні
компанії та підприємства, особи, зареєстровані в офшорній зоні чи країнах,
включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, що не можуть бути покупцями.
Відповідно до Закону України «Про санкції», розпорядження Кабінету
Міністрів України від 11 вересня 2014 р. № 829-р «Про пропозиції щодо
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня
2015 р. № 808-р «Про розширення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів» та Указу
Президента України від 16 вересня 2015 р. № 549/2015 «Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» заборонено участь у приватизації іноземним юридичним чи
фізичним особам, іншим суб’єктам, дії яких створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/
або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження
права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод, до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), зокрема резидентам Російської
Федерації та особам, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами Російської Федерації або діють в їх інтересах.
До договору купівлі-продажу з переможцем аукціону будуть включені
зобов’язання щодо:
збереження профілю діяльності товариства протягом не менше ніж п’ять
років (ст. 27 Закону України «Про приватизацію державного майна»);
не допускати звільнення працівників товариства з ініціативи покупця
чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту
6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником
дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення на підставі
пунктів 2, 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України,
протягом 6 місяців від дня переходу до нього права власності (ст. 26 Закону
України «Про приватизацію державного майна»).
Звертаємо увагу на те, що ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ
ТА РОЗВИТКУ» укладено з АТ «УКРГАЗБАНК» Угоду про залучення коштів на
умовах субординованого боргу від 28 квітня 2015 року (далі – Угода) у розмірі 28 млн грн на 6 років з процентною ставкою у розмірі облікової ставки
НБУ плюс 1,5 % річних.
Згідно з підпунктом 2.1.6 пункту 2.1 Угоди передбачено зобов’язання
банку-боржника (ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»):
«У разі зміни власника істотної участі банку-боржника, яким є держава
Україна, звернутися до Національного банку України з клопотанням про дострокове погашення субординованого боргу та повернути кошти, залучені
на умовах цієї Угоди, та нараховані до дати фактичного повернення субординованого боргу проценти протягом трьох банківських днів з дня отримання
дозволу на дострокове погашення субординованого боргу.».
Відповідно до підпункту 2.4.2 пункту 2.4 Угоди передбачено право АБ
«УКРГАЗБАНК»: «У разі зміни власника істотної участі банку-боржника, яким
є держава Україна, вимагати повного повернення коштів, залучених на умовах цієї Угоди, та нараховані проценти протягом 3 банківських днів з дати
виходу держави Україна зі складу акціонерів банку-боржника.».
Більш детальну інформацію стосовно ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ» як емітента належного державі пакета акцій
розміщено на офіційному сайті банку: http://www.ubrr.com.ua.
З питань реєстрації учасників аукціону звертатися до Фонду державного
майна України, Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційних
проектів за телефонами: (+38044) 284-51-61, 284-54-64, 200-32-58, щодня з
9.00 до 18.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 16.45.
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