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конкурси з відбору
розробників документації
із землеустрою
ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
для підготовки до продажу земельної ділянки державної
власності, на якій розташований об’єкт, що підлягає
приватизації, що відбувся 26.04.2016
За результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
щодо виготовлення документації із землеустрою для підготовки до
продажу земельної ділянки, на якій розташований об’єкт державної
власності групи Ж, що підлягає приватизації – їдальня-магазин з обладнанням за адресою: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Норинськ,
вул. Робітнича, 17 переможцем конкурсу визнано ТОВ «Наукововиробниче проектно-будівельне об’єднання «Будпластик».

Засновник і видавець –
Фонд державного майна України
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.
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майна України
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11 травня 2016 р.

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Вінницька область

Будівля для приїжджих літ. «Б» загальною площею 666,2 м2 з вхідним
майданчиком літ. «б» та балконом літ. «б1» з обладнанням (телевізор –
1 од.) за адресою: 23622, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. ШураКопіївська, вул. Північна, 61г, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ
«Дружба» та перебуває на балансі ПАТ «Дружба-ВМ». Приватизовано
юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 351 100,80 грн, у т. ч. ПДВ – 58 516,80 грн.

Закарпатська область

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Колочавський завод технологічного обладнання» за адресою: Закарпатська
обл., Міжгірський р-н, с. Колочава, вул. Шевченка, 53а. Приватизовано
шляхом викупу фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в
аукціоні в електронній формі, за 1 800 240,00 грн з урахуванням ПДВ,
у т. ч. ПДВ – 300 040,00 грн.

Хмельницька область

Група інвентарних об’єктів колишнього санаторію-профілакторію
«Берізка», що під час приватизації не увійшов до статутного капіталу
ВАТ «Городоцьке верстато-будівельне виробниче об’єднання «Говер»,
у складі: будівля загальною площею 728,4 м2; апарат «Ранет ДМВ 20-1»
(1 од.); апарат УЗТ-1.01 Ф (1 од.); апарат «Поток-1» (1 од.); апарат
«Лэнар» (1 од.); опромінювач БОП-4 (1 од.); апарат УЗТ-3.04С (1 од.);
апарат «Іскра-1» (1 од.); холодильна камера (1 од.); холодильна шафа
(1 од.); телевізор кольоровий «Електрон» (1 од.); електрокотел КПЭ60-1 (1 од.); м’ясорубка електрична (1 од.); електроплита ПЭТ-0,51
(1 од.); відеоплеєр (1 од.); вагон-битовка (1 од.); апарат «Алимп-1» (1
од.); відеомагнітофон «ORION» (1 од.), що перебуває на балансі ТОВ
«Берізка», за адресою: Хмельницька обл., Городоцький р-н, смт Сатанів, вул. Монастирська, 18. Приватизовано шляхом викупу фізичною
особою – підприємцем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні,
за 1 008 100,00 грн, ПДВ – 168 016,67 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
Чернігівська область

Окреме індивідуально визначене майно АЗС № 14 у складі: будівля
операторної (літ. А-1 площею 21,7 м2), надвірна уборна (літ. Н площею
основи 1,2 м2), асфальтобетонне покриття, три автозаправні блокпункти за адресою: Чернігівська обл., Коропський р-н, смт Понорниця,
вул. Московська, 64. Приватизовано юридичною особою за 299 616,04
грн, у т. ч. ПДВ – 49 936,01 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом викупу
(затверджений наказом ФДМУ від 29.04.2016 № 914)

Вінницька область

Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 128,8 м2,
у т. ч. № 5-1 площею 87,1 м2, № 5-2 площею 21,3 м2, № 5-3 площею
9,0 м2, № 5-4 площею 11,4 м2 на 1-му поверсі торговельного комплексу, що орендуються фізичною особою – підприємцем Штерін Л. В.,
за адресою: 23116, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Пултівці,
вул. Революційна, 1а.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 28.04.2016 № 887)

Житомирська область

Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства
громадського харчування «Зустріч», що перебуває в оренді, за адресою:
Житомирська обл., Олевський р-н, ст. Діброва-Олевська, ст. Пояски.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 29.04.2016 № 913)

Житомирська область

Будівля колишньої їдальні площею 1331,6 м2 разом із земельною
ділянкою за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Кірова,
50а, що перебуває на балансі МПП «Гранд».

Хмельницька область

Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 643,1 м2
за адресою: 31400, Хмельницька обл., Старосинявський р-н, смт Стара Синява, вул. Грушевського, 62, що перебувають на балансі Територіального управління державної судової адміністрації Хмельницької
області.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 29.04.2016 № 916)

Вінницька область

Будинок для приїжджих загальною площею 104,1 м2 за адресою:
22432, Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Іванів, вул. Польова, 30,
що перебуває на балансі Дочірнього сільськогосподарського рибоводного підприємства «Пиківський рибцех» ПРАТ СП «Вінницярибгосп»
(код за ЄДРПОУ 24899838).

Харківська область

Вбудоване нежитлове приміщення цокольного поверху № ІІ, ІV, 22,
23, 23а, 23б в житловому будинку літ. «А-9» загальною площею 29,7 м2
за адресою: 61019, м. Харків, просп. Дзюби, буд. 4.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля майстерні площею 741,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 76495, м. Івано-Франківськ, с. Хриплин,
вул. Тисменицька, 2б.
Балансоутримувач: ТОВ «Променерговузол» (ВАТ «Променерговузол» перереєстровано у товариство з обмеженою відповідальністю),
адреса: м. Івано-Франківськ, с. Хриплин, вул. Тисменицька, 2а.
Код за ЄДРПОУ 05802750.
Відомості про об’єкт приватизації: двоповерхова цегляна будівля
загальною площею 741,8 м2, до складу якої входять 24 нежитлових
приміщення (кабінети, підсобні та побутові приміщення); перекриття із
з/б плит; перегородки із цегли, підлога – бетон, дошка; дах двосхилий
шиферний. Інженерне обладнання – електрика. Будівля потребує капітального ремонту із заміною основних конструктивних елементів (оздоблювальні роботи, заміна підлоги (дошка), перекриття, покрівлі).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ –
293 169,00 грн, ПДВ – 58 634,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  –
351 803,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець з дотриманням вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища».
2. Питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного
законодавства.
3. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі
лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу
приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Учасники аукціону перераховують РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області (код установи за ЄДРПОУ 13660726):
в банк ГУДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 836014 (за реєстрацію заяви 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний
об’єкт приватизації) на рахунок № 37180500900001;
в банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172 кошти в сумі 35 180,30 грн – гарантійний внесок (грошові кошти в розмірі 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації) на рахунок № 37311072006415.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею
«Універсальна товарно-сировинна біржа» 31 травня 2016 року, час
початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00,
час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заява на
участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа» на електронну адресу www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська
(Воровського), 51, офіс 11) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Кінцевий
термін подання заяв на участь в аукціоні – 27 травня 2016 року.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в
аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 %
(одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Ознайомитися з об’єктом можна у робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, тел.: (0342) 55-31-40, 75-23-67.

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-49

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта незавершеного
будівництва разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта приватизації: районний відділ зв’язку разом із земельною ділянкою.

Місцезнаходження: Житомирська обл., смт Брусилів, вул. 1 Травня, 45а.
Балансоутримувач: Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 33732519, м. Житомир,
майдан С. П. Корольова, 12).
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва, до складу якого входять: районний відділ зв’язку – триповерхова цегляна будівля
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з підвалом: фундамент – стрічкові плити, стіни підвалу – бетонні блоки,
перекриття залізобетонне, перегородки цегляні (на другому та третьому поверхах виконані частково), сходові клітки залізобетонні, збірні, віконні та дверні прорізи не заповнені, внутрішнє та зовнішнє оздоблення
відсутнє; дизельна – одноповерхова цегляна будівля: фундамент – блоки бетонні, перекриття залізобетонне; котельня – одноповерхова цегляна будівля: фундамент – блоки бетонні, перекриття – залізобетонні
ребристі плити, перегородки цегляні, віконні та дверні прорізи не заповненні; гараж – одноповерхова цегляна будівля: фундамент – бетонні
блоки, перекриття залізобетонне, перегородки цегляні, внутрішнє та
зовнішнє оздоблення відсутнє. Поруч проведено повітряну лінію електропередачі. На суміжній території встановлено КТП 0,4 кВт. Ступінь
будівельної готовності об’єкта – 45 %.
Відомості про земельні ділянки: загальна площа – 0,3225 га.
Кадастрові номери: земельна ділянка площею 0,0890 га –
1820955100:01:003:6247; земельна ділянка площею 0,2233 га –
1820955100:01:003:6248; земельна ділянка площею 0,0102 га –
1820955100:01:003:6249. Категорія земель – землі громадської забудови. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – районного
відділу зв’язку разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ –
811 284,00 грн (вісімсот одинадцять тисяч двісті вісімдесят чотири гривні
00 копійок), у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 699 699,00 грн
(шістсот дев’яносто дев’ять тисяч шістсот дев’яносто дев’ять гривень

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації,
т. 280-42-32

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: лазня-сауна з прибудовою.
Адреса об’єкта: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Зелена, 33.
Балансоутримувач: КСП «Зірка» (ліквідовано ухвалою господарського суду Донецької області від 10.04.2007 по справі № 12/58Б).
Відомості про об’єкт нерухомості: одноповерхова будівля лазнісауни (літ. А-1) з прибудовою (літ. А1-1) площею 138,5 м2. Фундамент
шлаконаливний; стіни цегляні; покриття – толь; перекриття – залізобетонні плити; підлога – бетон. Будівля введена в експлуатацію в 1984
році. Технічний стан незадовільний. Об’єкт не функціонує, фізичний
знос – 54,8 %. Розмір земельної ділянки становить 631,0 м2.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 95 574,00 грн, ПДВ – 19 114,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 114 688,80 грн.
Умови продажу об’єкта:
можливе перепрофілювання об’єкта без зміни призначення щодо
надання соціальних послуг; утримання об’єкта та прилеглої території

00 копійок); земельної ділянки – 111 585,00 грн (сто одинадцять тисяч
п’ятсот вісімдесят п’ять гривень 00 копійок). ПДВ – 162 256,80 грн (сто
шістдесят дві тисячі двісті п’ятдесят шість гривень 80 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  –
973 540,80 грн (дев’ятсот сімдесят три тисячі п’ятсот сорок
гривень 80 копійок), у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва –
839 638,80 грн (вісімсот тридцять дев’ять тисяч шістсот тридцять
вісім гривень 80 копійок) з урахуванням ПДВ; земельної ділянки –
133 902,00 грн (сто тридцять три тисячі дев’ятсот дві гривні 00 копійок)
з урахуванням ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації:
завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта приймання-передання з
можливою зміною його первісного призначення; забезпечити вимоги
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища
під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва; протягом трьох місяців з моменту підписання
акта приймання-передання здійснити державну реєстрацію переходу
права власності на об’єкт незавершеного будівництва та земельну ділянку в установленому законом порядку; подальше відчуження об’єкта
незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований
цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника
об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою РВ ФДМУ по Житомирській
області, яке здійснює контроль за їх виконанням; використовувати

земельну ділянку відповідно до цільового призначення та у випадку
необхідності самостійно вирішувати питання щодо зміни її цільового
призначення згідно з чинним законодавством України.
Засоби платежу – грошові кошти. Реєстраційний внесок у розмірі
17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Житомирській
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 97 354,08 грн (дев’яносто сім тисяч триста
п’ятдесят чотири гривні 08 копійок), що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, перераховуються на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ
м. Київ, код банку 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Аукціон буде проведено 3 червня 2016 року об 11.00 за адресою: м. Житомир, вул.1 Травня, 20, актовий зал РВ ФДМУ по
Житомирській області.
Реєстрація учасників аукціону – з 10.00 до 10.50. Приймання заяв
проводиться у робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45.
Кінцевий термін приймання заяв: 30 травня 2016 року з 9.00 до
18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Житомирська обл.,
смт Брусилів, вул. 1 Травня, 45а. Служба з організації та проведення
аукціону: РВ ФДМУ по Житомирській області, адреса: 10008, м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 402, тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з
9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45.

у належному санітарному стані; забезпечення екологічних норм під
час експлуатації об’єкта; питання користування земельною ділянкою
покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства; подальше відчуження та передача в заставу покупцем
об’єкта приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу
здійснюються виключно за погодженням з органом приватизації із
забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за
їх невиконання, визначених законодавством та договором, прав та
обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Сума грошових коштів у розмірі 11 468,88 грн, що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37319085011314
в ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ
по Донецькій області.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в
ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 13511245;
одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог
Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої
приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення

до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в
аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д, та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» http://www.utsb.
kiev.ua (електронний майданчик: https://www.utsb.com.ua)
3 червня 2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної
біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» http://www.utsb.kiev.
ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська
(Воровського), 51, офіс 11) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні – 30 травня 2016 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057)
704-17-36.

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

10
11
12
13
14
15

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
Значення показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
24215478
2 Найменування товариства
ПрАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ РИБГОСП»
3 Місцезнаходження товариства
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

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

07700, Київька обл., Яготинський р-н, м. Яготин,
вул. Переяслівська, 142
1 507 000,00
1 507 001
25,00
0,250
607502,24
Бездокументарна
40
Ні
Ні
Ні
1 009,5
0
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
1 250
3 673

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування показника

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2

3
877
704
12,57
22

4
1016
773
131,44
31

5
1250
1049
119,16
28

1948
1806
0
0
3754

1893
1658
0
0
3551

1852
1821
0
0
3673

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

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

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

Значення показника

14312499
ПАТ «Машинобудівний завод «Аметист»
75101, Херсонська обл., м. Цюрупинськ,
вул. Промислова, 1
Розмір статутного капіталу товариства, грн.
7 957 700,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
15 778 128
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
49,569
Номінальна вартість однієї акції, грн.
0,250
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
3944532,00
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
4
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
2,1752
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 32112, ПАТ «Державний експортно-імпортний
банк України»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн.
122, 1
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
5 278
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

№
з/п
1
1
2
3

Найменування показника
2
Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %

11 травня 2016 року

2
ПАСИВ

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

3

4

5

2395
0
0
1359
0
3754

2411
0
0
1140
0
3551

2439
0
0
1234
0
3673

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Викиди забруднюючих речовин відсутні
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Справа про банкрутство не порушувалась

№
з/п
1
2
3
4
5
6

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Фондова біржа «Перспектива»
Місцезнаходження фондової біржі
м. Київ, вул. Льва Толстого, 9а
Телефон для довідок
537-62-12
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
01.06.2016
Час початку торговельної сесії
12.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни /
АЗЦ
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Поновлення торгів
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про
санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2016 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів
акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня
2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не
можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від
16 вересня 2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та
Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців
об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), крім осіб, які реалізують право на
першочергове придбання акцій товариства відповідно до вимог статті 25 цього Закону; для потенційних покупців – юридичних
осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
Продовження таблиці
1
4

2
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн

5
6
7
8
9

Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн
Баланс активів, тис. грн

10
11
12
13
14
15

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

3
-79,4

4
-90,7

5
-80,2

5090,4
342,4
0
0
5432,8

5016,8
333,2
0
0
5350

4943,3
334,7
0
0
5278

5049,7
17,6
0
365,5
0
5432,8

4959
23,2
0
367,8
0
5350

4878,8
0
0
399,2
0
5278

АКТИВ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
3 Місцезнаходження товариства

Продовження таблиці
1

2012 рік

2013 рік

2014 рік

3
151,3
200,5
75,46

4
110,3
174,7
63,14

5
122,1
174,9
69,81

ПАСИВ

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Відсутні викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Не впроваджене
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
Найменування показника
з/п
1 Найменування фондової біржі
2 Місцезнаходження фондової біржі
3
4
5
6

Значення показника
Фондова біржа «ІННЕКС»
03040, м. Київ, просп. Голосіївський (просп. 40-річчя
Жовтня), 70, 11-й поверх
221-01-40
01.06.2016
10.00
АЗЦ

Телефон для довідок
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
Час початку торговельної сесії
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни /
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Поновлення торгів
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про
санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації

№ 37-38 (953-954)

3
у 2015-2016 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня
2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не
можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПАТ «Артемівський машинобудівний завод «Побєда труда», що приватизується

Продовження таблиці
1
12
13
14
15

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

№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Значення показника

00165652
ПАТ «Артемівський машинобудівний завод
«Побєда труда»
Місцезнаходження товариства
84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Арте
ма, 6
Розмір статутного капіталу товариства, грн.
12 251 134,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
48 995 356
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
99,981
Номінальна вартість однієї акції, грн.
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
12248839,00
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
41
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
5,4798
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн.
4 496
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
11 941
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Найменування показника

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2

3
18707
15936
117,38
-1153

4
14915
13702
108,85
-2581

5
4496
4086
110,03
-2596

7474
4998
0
0
12472

7293
6316
0
0
13609

6860
5081
0
0
11941

4670
109

1983
48

639
13

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПрАТ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «СПЕКТР-Т», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
3 Місцезнаходження товариства
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн.
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн

Значення показника
14310661
ПрАТ «Науково-технічний випробувальний центр
«Спектр-Т»
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10
122 000,00
61 720
12,648
0,25
86888,80
Бездокументарна
10
Ні
Ні
Ні
0,0
0
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
30370711, ПАТ «Національний депозитарій
України»
624
940

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування показника

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2

3
1265
642
197,04
-45

4
497
255
194,9
-19

5
624
492
126,83
-62

1057
265
2
0
1324

836
374
2
0
1210

616
324
2
0
940

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

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

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

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

90533, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.
Новоселиця, вул. Вайди, 76
2 989 556,00
11 948 224
99,916
0,25
2 987 056,00
Бездокументарна
0
Ні
Ні
Ні
2,92
0
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
0
2 027, 4

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

Найменування показника

рік*

рік*

2

3
0
0
0
0

4
0
0
0
0

рік*

5
Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
0
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
0
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн
0
АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн
0
0
0
6 Оборотні активи, тис. грн
0
0
0
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн
0
0
0
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн
0
0
0
9 Баланс активів, тис. грн
0
0
0
* на ВАТ «Бескид» понад дев’ять років не здійснюється фінансово-господарська діяльність. Відсутні працівники та органи управління товариством. Остання фінансова звітність подавалась товариством до Регіонального відділення Фонду державного майна
України станом на 01.04.2005.

№ 37-38 (953-954)

2

3
2724
4969
0
12472

Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн

4
2306
9272
0
13609

5
1537
11030
0
11941

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Викиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище (залізо, нікель, манган, калій та їх сполуки, пил абразивно-металевий, сірки діоксид,
оксид вуглецю, кремнію діоксид аморфний, натрію нітрит) здійснюються на підставі дозволу на викиди, виданого Держуправлінням охорони навколишнього
середовища в Донецькій області № 1410300000-3 від 06.03.2012. Термін дії дозволу до 06.03.2017. Хвостосховищ, відвалів, полігонів, очисних споруд немає.
Відходи, утворені на підприємстві, розміщуються на звалищах ТБВ та на балансі інших підприємств (згідно з договорами)
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Провадження у справі про банкрутство немає
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
Найменування показника
з/п
1 Найменування фондової біржі
2 Місцезнаходження фондової біржі
3
4
5
6

Значення показника
Фондова біржа «ІННЕКС»
03040, м. Київ, просп. Голосіївський (просп. 40-річчя
Жовтня), 70, 11-й поверх
221-01-40
01.06.2016
10.00
АЗЦ

Телефон для довідок
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
Час початку торговельної сесії
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни /
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Поновлення торгів
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про
санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2016 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів
акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня
2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»
не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента Украї
ни від 16 вересня 2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців
об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізич
них осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів
і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), крім осіб, які реалізують право на першочергове придбання акцій товариства відповідно до вимог статті 25 цього Закону; для потенційних покупців – юридичних
осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
Продовження таблиці
1

2

10
11
12
13
14
15

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

ПАСИВ

3

4

5

1232
16
3
73
0
1324

1020
10
1
179
0
1210

766
9
0
165
0
940

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Викиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище відсутні
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Справа про банкрутство товариства не порушувалась
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
Найменування показника
з/п
1 Найменування фондової біржі
2 Місцезнаходження фондової біржі
3
4
5
6

Значення показника
Фондова біржа «ІННЕКС»
03040, м. Київ, просп. Голосіївський (просп. 40-річчя
Жовтня), буд. 70, 11-й поверх
221-01-40
01.06.2016
10.00
АЗЦ

Телефон для довідок
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
Час початку торговельної сесії
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни /
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Поновлення торгів
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про
санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2016 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів
акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня
2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не
можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від
16 вересня 2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та
Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців
об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), крім осіб, які реалізують право на
першочергове придбання акцій товариства відповідно до вимог статті 25 цього Закону; для потенційних покупців – юридичних
осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
Продовження таблиці
1

2

3

4

5

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

ПАСИВ
10
11
12
13
14
15

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
Значення показника
з/п
25437212
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
ВАТ «БЕСКИД»
3 Місцезнаходження товариства

16 вересня 2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та
Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців
об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), крім осіб, які реалізують право на
першочергове придбання акцій товариства відповідно до вимог статті 25 цього Закону; для потенційних покупців – юридичних
осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

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

ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Ухвалою господарського суду Закарпатської області у справі № 6/121 від 27.05.2008 провадження у справ про банкрутство ВАТ «Бескид» припинено
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

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

Українська міжбанківська валютна біржа
04070, м. Київ-23, вул. Межигірська, 1
461-54-34
01.06.2016
11.00
АЗЦ
Поновлення торгів

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про
санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2016 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів
акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня
2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не
можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від
16 вересня 2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та
Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців
об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), крім осіб, які реалізують право на
першочергове придбання акцій товариства відповідно до вимог статті 25 цього Закону; для потенційних покупців – юридичних
осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

11 травня 2016 року

4
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПАТ «Білоцерківський завод гумових технічних виробів», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
Значення показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
00152448
2 Найменування товариства
ПАТ «Білоцерківський завод гумових технічних
виробів»
3 Місцезнаходження товариства
09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 85
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн.
17 910 986,00
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
64 126 587
6 Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
89,507
7 Номінальна вартість однієї акції, грн.
0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
16 031 646,75
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб
4
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
14 Площа земельної ділянки, га
0,5866
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 32112, ПАТ «Державний експортно-імпортний
банк України»
17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій
України»
18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн.
2 242
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
19 658
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування показника

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2

3
1813
2896
62,6
-1728

4
1587
1903
83,4
-3756

5
2242
1796
124,83
-499

17885
2002
0
2011
21898

17498
1781
0
2011
21290

17219
1503
0
936
19658

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПАТ «Пересувна механізована колона – 4», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
Значення показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
02133082
2 Найменування товариства
ПАТ «Пересувна механізована колона – 4»
3 Місцезнаходження товариства
09230, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Ржищів, вул. Комсомольська, 70
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн.
938 580,00
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
327 280
6 Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
8,717
7 Номінальна вартість однієї акції, грн.
0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
81820,00
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб
6
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
14 Площа земельної ділянки, га
3,47
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23730178, ТОВ «Фондова компанія «Фаворит»
17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій»
18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн.
340, 6
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
988, 7
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Найменування показника

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2

3
204
243
83,95
-100

4
340
204
166,67
-14

5
340,6
199,6
170,64
-4,1

1039
3
28
0
1070

1009
14
28
0
1051

960,2
28,5
0
0
988,7

882

869

864,7

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

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

Значення показника

04685271
ПрАТ «Бориспільське підприємство
«Сортнасіннєовоч»
Місцезнаходження товариства
08300, Київська обл., м. Бориспіль,
вул. Завокзальна, 5
Розмір статутного капіталу товариства, грн.
4 064 151,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
4 064 152
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
25,00
Номінальна вартість однієї акції, грн.
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
1016038,00
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
9
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
1,0611
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23730178, ТОВ «Фондова компанія «Фаворит»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн.
1 046, 1
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
4 567, 9
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування показника

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2

3
1241,1
48,7
2548,46
-218,8

4
1185
55,1
2150,63
-489,2

5
1046,1
63,7
1642,23
-449,6

2982,6
2133,6
0
0
5116,1

2830,3
1963,5
0
0
4793,8

2680,9
1887
0
0
4567,9

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПАТ «Виробництво «Технік», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
3 Місцезнаходження товариства

11 травня 2016 року

Значення показника
30704866
ПАТ «Виробництво «Технік»
75101, Херсонська обл., м. Цюрупинськ,
вул. Промислова, 1

Продовження таблиці
1
10
11
12
13
14
15

2
ПАСИВ

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

3

4

5

7956
90
495
13357
0
21898

4200
0
495
16595
0
21290

4196
0
0
15462
0
19658

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
ПАТ «Білоцерківський завод ГТВ» не здійснює викидів шкідливих речовин у навколишнє природне середовище
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Судове провадження у справі про банкрутство ПАТ «Білоцерківський завод ГТВ» відсутнє
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
Найменування показника
з/п
1 Найменування фондової біржі
2 Місцезнаходження фондової біржі
3
4
5
6

Значення показника
Фондова біржа «ІННЕКС»
03040, м. Київ, просп. Голосіївський (просп. 40-річчя
Жовтня), 70, 11-й поверх
221-01-40
01.06.2016
10.00
АЗЦ

Телефон для довідок
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
Час початку торговельної сесії
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни /
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Поновлення торгів
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про
санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2016 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів
акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня
2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»
не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента Украї
ни від 16 вересня 2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі
фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу
доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), крім осіб, які реалізують право
на першочергове придбання акцій товариства відповідно до вимог статті 25 цього Закону; для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
Продовження таблиці
1
11
12
13
14
15

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

3
0
0
188
0
1070

4
0
0
182
0
1051

5
0
0
124
0
988,7

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Екологічний стан підприємства є несуттєвим
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Відсутнє провадження у справі про банкрутство
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
Найменування показника
з/п
1 Найменування фондової біржі
2 Місцезнаходження фондової біржі
3
4
5
6

Значення показника
Фондова біржа «ІННЕКС»
03040, м. Київ, просп. Голосіївський (просп. 40-річчя
Жовтня), 70, 11-й поверх
221-01-40
01.06.2016
10:00
АЗЦ

Телефон для довідок
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
Час початку торговельної сесії
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни /
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Поновлення торгів
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про
санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2016 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів
акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня
2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»
не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців
об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізич
них осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів
і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), крім осіб, які реалізують право на першочергове придбання акцій товариства відповідно до вимог статті 25 цього Закону; для потенційних покупців – юридичних
осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
Продовження таблиці
1

2

10
11
12
13
14
15

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

ПАСИВ

3

4

5

3972,8
0
0
1143,3
0
5116,2

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

3037
0
0
1530,9
0
4567,9

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Товариство не здійснює виробничої та промислової діяльності, екологічний вплив є несуттєвим.
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Товариство не перебуває у провадженні справи про банкрутство.

№
з/п
1
2
3
4
5
6

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Східно-Європейська фондова біржа
Місцезнаходження фондової біржі
03680, м. Київ, вул. Боженка 86, літ. «И», 2-й поверх
Телефон для довідок
(044)200-09-70
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
02.06.2016
Час початку торговельної сесії
10.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни /
АЗЦ
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Поновлення торгів
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про
санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2016 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів
акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня
2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»
не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента Украї
ни від 16 вересня 2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців
об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізич
них осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів
і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), крім осіб, які реалізують право на першочергове придбання акцій товариства відповідно до вимог статті 25 цього Закону; для потенційних покупців – юридичних
осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
Продовження таблиці
№
з/п
4
5
6
7
8
9
10
11

Найменування показника

Значення показника

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

3 214 900,00
3 604 004
28,026
0,25
901001,00
Бездокументарна
9
Ні

№ 37-38 (953-954)

5
Продовження таблиці
№
з/п
12
13
14
15
16

Найменування показника

Значення показника

Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні)
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Площа земельної ділянки, га
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування)

Ні
Ні
2,5665
0
32112, ПАТ «Державний експортно-імпортний
банк України»
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
702
3 316

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

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Найменування показника

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2

3
269
642,6
41,86
-36,2

4
208
726
28,65
-181

5
702
755
92,98
209

1588,1
196,9
0
0
1785

1524
68
0
0
1592

3239
77
0
0
3316

1752
0
0
33
0
1785

1571
0
0
21
0
1592

3217
0
0
99
0
3316

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн.
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн.
Оборотні активи, тис. грн.
Витрати майбутніх періодів, тис. грн.
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн.
Баланс активів, тис. грн.
ПАСИВ
Вартість власного капіталу, тис. грн.
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн.
Довгострокові зобов’язання, тис. грн.
Поточні зобов’язання, тис. грн.
Доходи майбутніх періодів, тис. грн.
Баланс пасивів, тис. грн.

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні. Стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд задовільний. Екологічні збори та платежі відсутні
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Не впроваджено

№
з/п
1
2
3
4
5
6

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Українська фондова біржа
Місцезнаходження фондової біржі
01034, м. Київ, пров. Рильський, 10
Телефон для довідок
(044) 278-28-50
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
07.06.2016
Час початку торговельної сесії
11.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни /
АЗЦ
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Поновлення торгів
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про
санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2016 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів
акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня
2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»
не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента Украї
ни від 16 вересня 2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців
об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізич
них осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів
і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), крім осіб, які реалізують право на першочергове придбання акцій товариства відповідно до вимог статті 25 цього Закону; для потенційних покупців – юридичних
осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

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

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. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення площею 1,0 м2 першого поверху будівлі вокзалу ст.
Дружківка (реєстровий номер 1074957.68.АААВАД493). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Структурний підрозділ
«Слов’янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» Регіональної філії «Донецька залізниця» Публічного акціонерного товариства
«Українська залізниця» (код за ЄДРПОУ 40150216/763). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Залізнична, 6.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net.
Платник робіт з оцінки – ТОВ «ЛОКО ДІДЖІТАЛ». Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.03.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення площею 1,0 м2 першого поверху будівлі поста ЕЦ
станції Скотувата (реєстровий номер 01074957.68.АААВАД526).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Структурний підрозділ «Слов’янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» Регіональної філії «Донецька залізниця» Публічного акціонерного
товариства «Українська залізниця» (код за ЄДРПОУ 40150216/763).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Ясинуватський р-н,
смт Верхньоторецьке, вул. Привокзальна (Кірова), 6. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник
робіт з оцінки – ТОВ «ЛОКО ДІДЖІТАЛ». Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.04.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення площею 1,0 м2 другого поверху будівлі поста ЕЦ станції Костянтинівка (реєстровий номер 01074957.68.АААВАД523).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Структурний підрозділ «Слов’янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» Регіональної філії «Донецька залізниця» Публічного акціонерного
товариства «Українська залізниця» (код за ЄДРПОУ 40150216/763).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Костянтинівка,
вул. Залізнична, 9б. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ
по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна
адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ТОВ «ЛОКО ДІДЖІТАЛ». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення площею 1,0 м2 першого поверху будівлі поста ЕЦ
станції Бантишеве (реєстровий номер 01074957.68.АААВАД406).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Структурний підрозділ «Слов’янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління»
Регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця»
(код за ЄДРПОУ 40150216/763). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., Слов’янський р-н, c. Привілля, вул. Залізнична, 1. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net.
Платник робіт з оцінки – ТОВ «ЛОКО ДІДЖІТАЛ». Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.04.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 першого поверху будівлі вокзалу станції
Кривий Торець (реєстровий номер 01074957.68.АААВАД503).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Структурний підрозділ «Слов’янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління»
Регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (код
за ЄДРПОУ 40150216/763). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., м. Торецьк, смт Щербинівка, вул. Залізнична, 24. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net.
Платник робіт з оцінки – ТОВ «ЛОКО ДІДЖІТАЛ». Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.04.2016.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого
приміщення площею 1,0 м2 третього поверху будівлі поста ЕЦ
станції Шпічкіне (реєстровий номер 01074957.68.АААВАД466).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Структурний підрозділ «Слов’янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління»
Регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця»
(код за ЄДРПОУ 40150216/763). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Усурійська, 4а. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник
робіт з оцінки – ТОВ «ЛОКО ДІДЖІТАЛ». Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.04.2016.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 першого поверху будівлі вокзалу станції
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Кондратіївка (реєстровий номер 01074957.68.АААВАД494). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Структурний підрозділ
«Слов’янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» Регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (код за ЄДРПОУ 40150216/763). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Дружківка, вул. Слобожанська (Жовтнева), 120а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг
з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 70417-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ТОВ
«ЛОКО ДІДЖІТАЛ». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2016.
 8. Назва об’єкта оцінки: державне майно загальною площею
2 165,5 м2, а саме: будівля формувальної дільниці (літ. 3Б-1)
площею 373,2 м2, будівля сушильної дільниці (літ. 3А-1) площею
487,9 м2, будівля пічного відділення (літ. 3В-1) площею 817,4 м2,
будівлі гаража (літ. 2Ч-1) площею 207,1 м2, будівля АБК (літ. 2Є-2)
площею 279,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДУ «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії»
(код за ЄДРПОУ 00209740). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Волноваський р-н, смт Донське. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна з метою передачі його в оренду.
Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник
робіт з оцінки – ТОВ «АЗОВ-МІНЕРАЛТЕХНІКА». Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.05.2016.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
площею 32,4 м2 другого поверху адміністративної будівлі. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП Шахтоуправління
«Південнодонбаське № 1» (код за ЄДРПОУ 34032208). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Шахтарська,16а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою
передачі його в оренду. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса:
fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – Міська організація інвалідів
«Ковчег». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190, (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на
підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну
документацію на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка
складається:
з підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також
строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому
конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності,
що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61024,
м. Харків, вул. Гуданова, 18, каб. 401. Телефони для довідок: (057)
704-17-36, (066) 988-91-12.
Конкурс відбудеться 26 травня 2016 року о 10.00 в РВ ФДМУ
по Донецькій області за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18,
каб. 401.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та
організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій
області (кабінет 316) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності,
який подає заяву.

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 28,4 м2
адмінбудинку (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Стрижівка, вул. Мікберідзе,
23г. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта»
(м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – адво
кат Кириченко О. А.

 Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення будівлі площею
62,5 м2 (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. Котовського, 19. Балансоутримувач: Житомирський технологічний
коледж Київського національного університету будівництва і архітектури (м. Житомир, вул. Небесної сотні, 37). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2016.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – ФОП Валєєва О. А.
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення площею 56,0 м2
відділення зв’язку № 2 (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 69/2. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата
оцінки: 30.04.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Севастьянов Г. Є.
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, відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190, яка складається з підтвердних
документів та конкурсної пропозиції претендента, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 3 до Положення); інформація про
претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення) з копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки (абзац 2 п.4 розділу 1 Положення) (за наявності); пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше 5 календарних
днів) в окремому конверті.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до
сектору організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по
Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 17.00. На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності,
який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській
області за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20 (тел. для довідок: 42-04-18).

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: державне нерухоме майно загальною
площею 2 117,95 м2, а саме: нежитлові приміщення першого поверху
будівлі (літ. А) та частина сходової клітини І (площею 12,6 м2) загальною
площею 721,2 м2; нежитлові приміщення другого поверху будівлі (літ.
А) та частина сходової клітини І (площею 12,8 м2) загальною площею
672,7 м2; нежитлові приміщення з № 343 до 368 включно третього поверху будівлі (літ. А) та частина сходової клітини І (площею 12,65 м2) загальною площею 234,35 м2; нежитлові приміщення з № 445 до 469 включно
четвертого поверху будівлі (літ. А) та частина сходової клітини І (площею
12,5 м2) загальною площею 232,3 м2; будівля літ. М площею 40,8 м2; замощення ІV площею 193,5 м2; паркан 8 площею 23,1 м2. Балансоутримувач майна: ДП «Бердянський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Макарова,
13. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)
226-07-87 (89) відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ
ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП
Гришай Вікторія Валентинівна. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.04.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення №19, 20,
21, вбудовані в цокольний поверх будівлі гуртожитку (літ. А-9),
загальною площею 31,1 м2. Балансоутримувач майна: Запорізька державна інженерна академія. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
69006, м. Запоріжжя, вул. Трегубенка, 19. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87
(89) відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ
по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП
Бєляєв Василь Володимирович. Дата оцінки: (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.04.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в четвертий поверх гуртожитку нежитлове приміщення, переведене розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 12.02.2010
№ 34 із житлового фонду в нежитлове (літ. А-9, приміщення XIV,
частина приміщення № 15, місця спільного користування площею
6,26 м2) загальною площею 23,66 м2. Балансоутримувач майна: Запо
різький авіаційний коледж ім. О. Г Івченка. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 50. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
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плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89) відділ оцінки
(061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ПП «Полюс-Т». Дата оцінки:
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення, вбудовані
в перший поверх п’ятиповерхової будівлі (літ. А-5) (приміщення № 2-5, № 2-6, № 2-7, № 3-1, № 3-5, № 3-6, № 3-7, № 3-10,
№ 3-11) загальною площею 56,20 м2. Балансоутримувач майна:
Державний навчальний заклад «Мелітопольський 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
розміщення існуючого торгово-професійного ліцею та під виробничу
діяльність (торговельний павільйон та кіоск) і благоустрій. Правовий
режим земельної ділянки (ділянок): постійне користування. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87
(89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ
по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП
Воронцова Олена Миколаївна. Дата оцінки: (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.04.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в четвертий поверх службового будинку (реєстровий номер 01125761.1.АААИБЕ743) нежитлові приміщення з № 409 до № 412 включно, та з № 453 до № 459
включно, частина приміщення коридору № 450 площею 10,3 м2,
загальною площею 168,1 м2. Балансоутримувач майна: Бердянська
філія державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Бердянського морського порту). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 71112, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького,
6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Контактні телефони: відділ оренди державного
майна (061) 226-07-87 (89) відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна
адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з
оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЛАСК». Дата оцінки:
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2016.
 6. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення з
№ 1 до № 7 включно окремо розташованої будівлі складу (літ.
Б), інв. № 100045, загальною площею 103,6 м2. Балансоутримувач
майна: ЗДП «Радіоприлад». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний (Леніна), 3. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89) відділ оцінки
(061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ГЕФЕСТ.ЛТД» Дата
оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2016.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 9, 11, 12
першого поверху двоповерхової будівлі контори експлуатаційної дільниці № 2 літ. А-2, інв. № 10310011, загальною площею
53,3 м2. Балансоутримувач майна: Вільнянське міжрайонне управління
водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., Вільнянський р-н, с. Петро-Михайлівка, вул. Матросова, 86. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)
226-07-87 (89) відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса
РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки:
ФОП Галдін Андрій Вікторович. Дата оцінки: (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.04.2016
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
№ 43 першого поверху будівлі служби охорони здоров’я (літ.
Г-5) загальною площею 1,0 м2. Балансоутримувач майна: ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Запорізькій області».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,1504 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, вул. Матросова,
29. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для розміщення
адміністративної будівлі. Правовий режим земельної ділянки (ділянок):
постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки
(ділянок) – 2 001 222,40 грн. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю (так, ні): відсутня. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89) відділ оцінки (061)
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ПАТ КБ «ПриватБанк». Дата
оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2016.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності,
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту
оцінки. Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними
кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України »Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам необхідно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити
назву, адресу об’єкта оцінки та дату проведення конкурсу) по кожному
об’єкту оцінки окремо:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до
Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки
та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених
абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(додаток 2 до Положення); 3) конкурсну пропозицію претендента, яка
подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозицію
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не
повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурс в одному конверті на
всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть. У разі
невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 22, 16.
Тел. для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційнодокументального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 9) до 20.05.2016 (включно).
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Запорізькій області
26.05.2016 о 10.00 за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.
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ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 8, 9, 10
загальною площею 22,2 м2 на першому поверсі одноповерхової
будівлі прохідної. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Високий Замок, 4. Балансоутримувач: Філія Національної телекомпанії
України «Львівська регіональна дирекція». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Високий Замок, 4. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Рибалко Марія Мирославівна.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення
загальною площею 18,2 м2 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. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Володимира Великого, 54. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.04.2016 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ТзОВ «Дрог-Буд Україна».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 121,2 м2 в будівлі ЦТЕ № 5. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., м. Бібрка, вул. Грушевського, 16. Балансоутримувач: Казенне підприємство «Укрспецзв’язок». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Бібрка, вул. Грушевського, 16. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Львівська філія ПАТ
«Укртелеком».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190,
(далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення або до відділу організаційнодокументального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів,
що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00
через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше
ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для
довідок: (032) 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: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 157,1 м2 у підвалі двоповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Паркова, 4а. Балансоутримувач: Червоноградський міський центр зайнятості.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Паркова, 4а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Горизонт».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 1.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Під Голоском, 19. Балансоутримувач: Українська академія друкарства. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Під Голоском, 19. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Слівко Микола Миколайович.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 18, 20, 23 –
34 загальною площею 414,1 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач: Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ «Центральний
проектний інститут». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.05.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Бойко Мирослава Володимирівна.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190,
(далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення або до відділу організаційнодокументального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів,
що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00
через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше
ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для
довідок: (032) 261-62-14, 261-62-04.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху гуртожитку площею 88,3 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державний вищий навчальний заклад «Рівненський коледж економіки та бізнесу». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне,
вул. Орлова, 40. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди
державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77). Платник робіт з оцінки: ФОП Обод Валентина Анатоліївна. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій, інформація відсутня. Розмір земельної ділянки,
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки:
інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки : інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
212,0 м2 в будівлі учбових майстерень з прохідною галереєю. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Рівненський торговопрофесійний ліцей. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Д.
Галицького, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди
державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «О.К.К.». Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій – інформація відсутня. Розмір земельної ділянки,
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки:
інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 61,5 м2
магазину, розташованого на першому поверсі будівлі. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Клеванський
лісгосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Рівненський
р-н, смт Клевань, вул. Лісова, 1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75
(відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-8680. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Павлюк Галина Василівна.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій – інформація відсутня. Розмір земельної ділянки,
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: будівля кафе «Діброва» загальною
площею 322,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Клеванський лісгосп». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Клевань, вул. Лісова, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77). Платник робіт з оцінки: ФОП Павлюк Галина Василівна. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 будівля. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій – інформація відсутня. Розмір земельної ділянки,
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки:
інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху гуртожитку площею 12,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Рівненський центр професійно-технічної
освіти сервісу та дизайну». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. О. Дундича, 3а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ
оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПП фірма «Дантист».
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
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засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій – інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення
земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.05.2016.
 6. Назва об’єкта оцінки: виробничий корпус № 2 площею
1 664,5 м2 (реєстровий № 24584661.335.ПШТДПЮ761); електромонтажна майстерня площею 707,3 м2 (інв. № 107/1, реєстровий № 24584661.335.ПШТДПЮ762); убиральня площею 21,4 м2
(інв. № 117/1, реєстровий № 24584661.335.ПШТДПЮ764); склад
газобалонного господарства площею 137,9 м2 (інв. № 117/2,
реєстровий № 24584661. 335.ПШТДПЮ765); стоянка транспортних засобів площею 600,0 м2 (інв. № 8070/1/2, реєстровий
№ 24584661.335.ПШТДПЮ796). Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ВП «Рівненська АЕС» НАЕК «Енергоатом». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Кузнецовськ, будівельна база № 1 та
№ 2 промислової зони, буд. 41/4, 41/3, 41/4, 41/2, 41/1. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника
конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ Кузнецовське налагоджувально-монтажне підприємство «Електропівденмонтаж».
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 5 об’єктів.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій – інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація
відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
9,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Проектновишукувальний інститут «Рівнедіпроводгосп». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Рівне, вул. Кавказька, 7. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75
(відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: Приватне мале підприємство «Текс».
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій – інформація відсутня. Розмір земельної ділянки,
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина холу адміністративного призначення площею 1,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Департамент фінансів Рівненської облдержадміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Міцкевича, 14. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна).
Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з
оцінки: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України». Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій – інформація відсутня. Розмір земельної ділянки,
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки:
інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення адмінбудівлі
площею 110,62 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Рівненська філія Державного інституту проектування міст «Діпромісто».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. 16 Липня, 38. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна).
Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: Державне підприємство «Державний науково-дослідний
інститут будівельних конструкцій». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій – інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація
відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина коридору другого поверху
навчального корпусу (реєстровий № 25736989.4.ЖЛЦБУФ106)
площею 9,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Дубенський коледж РДГУ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Шевченка, 54. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
ФОП Олівейра Батіста Марія Іванівна. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій – інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація
відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху будівлі ВПЗ Остки Рокитнівського ЦОС ЦПЗ № 5, реєстровий
№ 21560045.1800АААЖЕЖ 658, площею 18,3 м2. Найменування

№ 37-38 (953-954)

балансоутримувача об’єкта оцінки: Рівненська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Рокитнівський
р-н, с. Остки, вул. 1 Травня, 11. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-6675 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Вавдійчик Анатолій Петрович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій – інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове
призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим
земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
 12. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху будівлі
ВПЗ Рівне-28 Рівненського поштамту-ЦПЗ № 1 площею 52,15 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Рівненська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне,
вул. Соборна, 56. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ
оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80.
Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Тригубчук Олександр
Геннадійович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій – інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове
призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим
земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2016.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності
відповідно до Положення застосовується регіональним відділенням,
якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200
(двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні», яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по
Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з
описом документів, які містяться в конверті. На конверті слід зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі,
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву, та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
(у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться 26 травня 2016 року о 9.00 у РВ ФДМУ
по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються. 20.05.2016 (включно) до 16.00 за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон
для довідок 26-79-91.

СУМСЬКА область
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Сумській області інформацію про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
щодо об’єкта оцінки № 1 – групи інвентарних об’єктів у складі: нежитлової двоповерхової будівлі (літ. А) з підвалом загальною площею 2
165,7 м2, цегляного гаража (літ. Г) площею 132,5 м2, металевої огорожі
(1) довжиною 136,2 пог. м та замощення (І-ІІ асфальтобетон та бутовий
камінь) загальною площею 909,4 м2 (балансоутримувач – Управління
державної казначейської служби України у Путивльському районі Сумської області) за адресою: Сумська обл., м. Путивль, вул. Першотравнева, 29 (з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні), опубліковану
в газеті «Відомості приватизації» № 34(950) від 27 квітня 2016 року на
стор. 5, вважати недійсною.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до оцінки об’єктів оренди
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезна
№
ходження (індекс, адреса), балансоутримувач
з/п
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
1 Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі одноповерхової цегляної будівлі корпусу
150С загальною площею 397,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Плеханівська, 126, що перебуває на балансі ДП «Завод ім. В. О. Малишева»,
14315629, тел. 737-69-89

Інформація
про замовниДата оцінки
ка/платника
На дату,
Визначення вартості ДП «Завод ім.
визначену
об’єкта оренди пло- В. О. Малиорендодав- щею до 200 м2 для шева»
цем
погодження розрахунку орендної плати
(за заявою від сторонньої організації)
Мета проведення
оцінки

2 Нежитлове приміщення – кімн. № 9 на першому поверсі одноповерхової столярної майстерні
(інв. № 125043) загальною площею 54,2 м2
за адресою: м. Харків, вул. Примакова, 40/42,
що перебуває на балансі ДП Науково-дослідний
технологічний інститут приладобудування,
14310589, тел. 733-11-80

На дату,
визначену
орендодавцем

Визначення вартості
об’єкта оренди площею до 200 м2 для
погодження розрахунку орендної плати
(за заявою від сторонньої організації)

ДП Науково –
дослідний
технологічний інститут
приладобудування

3 Нежитлове приміщення – кімн. № 28 на 1-му
поверсі одноповерхової будівлі виробничо-госпо
дарчого призначення загальною площею 10,3 м2
за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н,
38-й км траси «Харків-Бєлгород» МАПП «Готівка»,
пункт пропуску «Щербаківка», що перебуває
на балансі Державної фіскальної служби України,
39292197, тел.: (044) 272-51-59, 272-08-41

На дату
укладання
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначення вартості ТОВ «МАКОоб’єкта оренди з
ТРЕЙДИНГ»
метою передачі в
оренду

4 Нежитлові приміщення – кімн. № 19, 31, 32, 33
на 1-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку
загальною площею 87,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сергіївська, 8, що перебувають на балансі ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», 00213799,
тел. (0572) 732-84-92

На дату
укладання
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначення вартості ФОП Семикооб’єкта оренди з
пенко Л. М.
метою передачі в
оренду

Продовження таблиці
Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезна
№
ходження (індекс, адреса), балансоутримувач Дата оцінки
з/п
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
5 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 1 на На дату
1-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 4 укладання
загальною площею 3,0 м2 за адресою: м. Харків, договору на
пров. Отакара Яроша, 13, що перебуває на ба- проведення
лансі Харківського національного університету ім. незалежної
В. Н. Каразіна, 02071205, тел.: (057) 705-02-41, оцінки
705-12-47, 707-52-31, 705-12-36
6 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 20
На дату
на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку укладання
2
№ 5 загальною площею 3,0 м за адресою:
договору на
м. Харків, вул. Цілиноградська, 46, що перебуває проведення
незалежної
на балансі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 02071205, тел.: (057) оцінки
705-02-41, 705-12-47, 707-52-31, 705-12-36
7 Нежитлові приміщення на першому поверсі
08.01.16
одноповерхової будівлі загальною площею
2
80,16 м за адресою: 63309, Харківська обл.,
м. Ізюм, вул. Старопоштова, 39в, що перебуває
на балансі Головного управління статистики у
Харківській області, 02362629, тел. 706-26-16
8 Частина механічної дільниці на території ДП
На дату,
«Харківський механічний завод» (інв. № 635) за- визначену
гальною площею 110,0 м2 за адресою: м. Харків, орендодаввул. Залютинська, 6, що перебуває на балансі цем
Державного підприємства «Харківський механічний завод», 08248877, тел. 372-74-46
9 Частина нежитлового приміщення (кімн. 29) на
1-му поверсі двоповерхової громадської будівлі
(літ. А-2) загальною площею 35,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Ковтуна, 21, що перебуває на балансі ДП «Завод ім. В. О. Малишева», 14315629,
тел. 737-69-89

На дату,
визначену
орендодавцем

10 Нежитлові приміщення (кімн. № 4, 7, 8, 10) одноповерховій будівлі пошти (інв. № 0400012, літ.
«А-1») загальною площею 67,7 м2 за адресою:
Харківська обл., Богодухівський р-н, смт Гути,
вул. Леніна, 53, що перебувають на балансі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», 22721970,
тел. 712-46-43
11 Частина нежитлових приміщень на другому поверсі 2-поверхової будівлі комбінату побутового
обслуговування, інв. № 1030033 загальною площею 14,13 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Комуніст, учбове містечко ХНАУ
ім. В. В. Докучаєва, що перебуває на балансі
Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, 493764, тел. 99-73-55
12 Нежитлове приміщення – кімн. № 30 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі учбового
корпусу, інв. № 70994, літ. «З-5», загальною
площею 27,9 м2 за адресою: м. Харків, просп.
Леніна, 14, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки,
02071197, тел.: 702-10-16, 702-18-07
13 Частина нежитлового приміщення сходової клітки на рівні 9-го поверху площею 5,0 м2 та частина покрівлі площею 32,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25 що перебувають на балансі
ДП «Харківській національний академічний театр
опери та балету ім. М. В. Лисенка»

26.05.16

Інформація
про замовника/платника
Визначення вартості ФОП Пак І. В.
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду
Мета проведення
оцінки

Визначення вартості ФОП Пак І. В.
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

Визначення вартості
об’єкта з метою
продовження договору оренди

Ізюмська міжрайонна виконавча дирекція
ХОВФССЗТВП,

Визначення вартості ДП «Харківоб’єкта оренди пло- ський механічщею до 200 м2 для ний завод»
погодження розрахунку орендної плати (за
заявою від сторонньої
організації)
Визначення вартості ДП «Завод ім.
об’єкта оренди пло- В. О. Малищею до 200 м2 для шева»
погодження розрахунку орендної плати
(за заявою від сторонньої організації)
Визначення вартості ПАТ «УКРТЕЛЕоб’єкта з метою
КОМ»
продовження договору оренди

23.06.16

Визначення вартості ФОП Берегооб’єкта з метою
вий А. В.
продовження договору оренди

28.08.16

Визначення вартості ТОВ «Лазер
об’єкта з метою
Флекс»
продовження договору оренди

На дату,
визначену
орендодавцем

Визначення вартості
об’єкта оренди площею до 200 м2 для
погодження розрахунку орендної плати
(за заявою від сторонньої організації)
Визначення вартості
об’єкта з метою
продовження договору оренди

14 Нежитлові приміщення – кімн. № 4, 6 одно01.04.16
поверхової будівлі загальною площею 14,0 м2
за адресою: Харківська обл., Ізюмський р-н,
с. Червоний Оскіл, вул. Радянська, 57в, що перебуває на балансі Харківської дирекції Українського державного підприємства поштового
зв’язку «Укрпошта», тел. 712-46-43
15 Частина коридорів 2-го поверху площею 6,0 м2
18.01.16
(хімічна сторона) та площею 6,0 м2 (фізична сторона), 4-го поверху – 8,0 м2, 5-го поверху – 8,0 м2,
7-го поверху – 8,0 м2 14-поверхової частини
різноповерхової (8-14 поверхів) будівлі голов
ного навчального корпусу (пам’ятка архітектури)
загальною площею 36,0 м2 за адресою: м. Харків,
пл. Свободи, 4, що перебуває на балансі Харківсь
кого національного університету ім. В. Н. Каразіна

ПрАТ «МТС
Україна»

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»

Визначення вартості ТОВ «БУНКЕР»
об’єкта з метою
продовження договору оренди

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається із:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також
строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) строк
виконання робіт, який повинен становити не більше 5 днів для об’єктів
оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що
містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова,18, 3-й поверх, каб.
313 об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації.
Тел. для довідок (057) 705-18-57.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового діловодства РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308 за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛасть, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна
 1. Об’єкт: частина даху площею 50,0 м2 будівлі навчального
корпусу № 7, що перебуває на балансі Херсонського національного
технічного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 175.
Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: ТОВ «Лайфселл». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.04.2016.
 2. Об’єкт: частина вбудованого нежитлового приміщення
дев’ятого поверху площею 4,0 м2 та частина даху площею 46,0 м2
будівлі гуртожитку № 3, що перебувають на балансі Херсонського національного технічного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Миру,
44. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: ТОВ «Лайфселл». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.04.2016.
 3. Об’єкт: частина даху площею 25,0 м2 будівлі гуртожитку,
що перебуває на балансі Вищого професійного училища № 2, за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 52. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «Лайфселл».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2016.
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Звіти про оцінку мають бути прошиті (прошнуровані), пронумеровані, скріплені підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності –
суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію
в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених
абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента
(додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації
про проведення конкурсу, запечатані в окремому конверті (не більше
5 днів); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
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»,
а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається до 14.00 за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою:
м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та
м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн.
225 о 9.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1: частина приміщення площею 2,0 м2
у пожежному депо з навчальним пунктом. Балансоутримувач –
Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНСУ у
Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький,
вул. Купріна, 48. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.04.2016. Строк
виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП
Колесник Андрій Антонійович.
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення другого поверху (кон
ференц-зал з допоміжними приміщеннями та коридором) та
підвал загальною площею 592,1 м2 в адміністративній будівлі.
Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій
області Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом
на 29.02.2016 – 43 816,72 грн. Розмір земельної ділянки – 4,122 м2.
Місце розташування земельної ділянки: м. Хмельницький, вул. Героїв
Майдану, 36. Цільове призначення земельної ділянки – під адміністративний будинок. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 4 070
528,00 грн. Дата оцінки – 30.04.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – Благодійна організація «Продуктова допомога».
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина приміщення загальною площею 5,5 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Лесі
Українки, 154. Мета проведення незалежної оцінки – продовження
договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість
станом на 31.03.2016 – 11 543,59 грн. Розмір земельної ділянки – 0,03
га. Місце розташування земельної ділянки – Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Л. Українки, 154. Цільове призначення земельної ділянки –
землі громадського призначення. Дата оцінки – 30.04.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП
Федорук Віктор Іванович.
 Назва об’єкта оцінки № 4: будівля громадської вбиральні
площею 25,1 м2. Балансоутримувач – ТОВ «Хмельницьктранс». Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл. м. Кам’янець-Подільський,
вул. Князів Коріатовичів, 19. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон та електронна адреса замовника
конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова

вартість станом на 01.04.2016 – 9 018,69 грн. Розмір земельної ділянки – 12 050,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: Хмельницька
обл. м. Кам’янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 19. Цільове
призначення земельної ділянки – землі промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Правовий режим
земельної ділянки – право оренди (договір оренди землі до 29.05.2042).
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 2 702 574,00 грн. Дата
оцінки – 31.05.2016. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельниць
кій області. Особа-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну
документацію у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу
1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до
Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1
Положення, додаток 2 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити
пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000,
м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. №10. Телефон для довідок
(0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору з кадрової роботи,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) до 25 травня
2016 року (включно) до 17.00.
Конкурс відбудеться 31 травня 2016 року о 10.00 в РВ ФДМУ
по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький,
вул. Соборна, 75.

м. КИЇВ
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).
№
Пло- Адреса об’єкта
Орієнтовна
Назва об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
дата оцінки
1 Нежитлове при102,7 м. Київ, просп. ДП «Український науково-дослідний
30.04.16
міщення
Голосіївський, 50 і проектний інститут цивільного будівництва»
2 Частина нежитлового
2,5 м. Київ, вул. Го- Національна музична академія Украї- 31.03.16
приміщення – об’єкта
родецького,
ни ім. П. І. Чайковського
культурної спадщини
1-3/11
3 Нежитлове при118,1 м. Київ, вул. П. ДУ «Територіальне медичне
30.04.16
міщення
Майбороди, 19 об’єднання МВС України по м. Києву»

 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№ Назва об’єкта ПлоОрієнтовна
Адреса об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
дата оцінки
1 Нежитлове при- 10,0 м. Київ, вул. Б.Хмель- Українське національне інформаційне
30.04.16
міщення
ницького, 8/16
агентство «Укрінформ»
2 Нежитлове при- 53,9 м. Київ, вул. Фролів- Київське казенне експериментальне
30.04.16
міщення
ська, 6/8
протезно-ортопедичне підприємство
3 Споруда ста9 300,0 м. Київ, перетин вул. ДП «Науково-дослідний, виробничий
30.04.16
діону
Межової та Івана Ка- агрокомбінат «Пуща-Водиця»
валерідзе
4 Нежитлове при- 10,0 м. Київ, вул. Б.Хмель- Українське національне інформаційне
30.04.16
міщення
ницького, 8/16
агентство «Укрінформ»
5 Нежитлове при- 817,5 м. Київ, вул. М. Кри- ДП «Науково-дослідний інститут буді30.04.16
міщення
воноса, 2б
вельного виробництва»
6 Нежитлове при- 156,4 м. Київ, вул. М. Рас- ДП «Державний інститут судових
30.04.16
міщення
кової, 15
економіко-правових та технічних експертних досліджень»
7 Забетонований 25,2 м. Київ, вул. Блакит- Національний університет біоресурсів і 30.04.16
майданчик
ного, 8
природокористування України
8 Забетонований 47,0 м. Київ, вул. Героїв Національний університет біоресурсів і 30.04.16
майданчик
Оборони, 15
природокористування України
9 Забетонований 60,0 м. Київ, вул. Героїв Національний університет біоресурсів і 30.04.16
майданчик
Оборони, 16
природокористування України
10 Забетонований 64,06 м. Київ, вул. Генерала Національний університет біоресурсів і 30.04.16
майданчик
Родімцева, 19
природокористування України
11 Нежитлове при- 18,4 м. Київ, вул. БауДержавний навчальний заклад «Центр
30.04.16
міщення
мана, 8
професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м. Києва
12 Нежитлове при- 122,1 м. Київ, вул. Казими- Український державний науково30.04.16
міщення
ра Малевича, 84
дослідний інститут «Ресурс»

 3. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
Назва об’єкта оцінки
з/п
1 Нежитлове приміщення
2 Нежитлове приміщення
3 Нежитлове приміщення
4 Нежитлове приміщення
5 Частина нерухомого
майна
6 Нежитлові приміщення
7 Частина нежитлового
приміщення
8 Нежитлове приміщення – частина
пам’ятки архітектури
9 Частина нежитлового
приміщення
10
11
12
13
14
15

ПлоАдреса об’єкта
ща, м2
оцінки
18,0 м. Київ, вул. Гарматна, 53
45,0 м. Київ, вул. Старосільська, 2
34,8 м. Київ, вул. Смілянська, 6
4,8 м. Київ, вул. Верхня, 3
12,0 м. Київ, вул. Білоруська, 22
210,4 м. Київ, вул. Виборзька, 70/44
222,0 м. Київ,
вул. ЛєбєдєваКумача, 7а
272,2 м. Київ, вул. Б.
Хмельницького, 46

Балансоутримувач
Національний авіаційний університет
Київське вище професійне училище
№ 25
ДПІ у Солом’янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві
ДП «Еко»

Дата
оцінки
31.03.16
31.03.16
31.03.16
31.03.16

Київський національний університет
технологій та дизайну
ПАТ НВП «Більшовик»

31.12.15

30.04.16

Національний авіаційний університет

31.03.16

Український інститут підвищення
29.02.16
кваліфікації працівників телебачення,
радіомовлення і преси
1,0 м. Київ, вул. Василя Економічний коледж ДВНЗ «Київський 31.05.16
Верховинця, 3
національний економічний університет
ім. В. Гетьмана»
Нежитлові при196,0 м. Київ, вул. А. Тупо- ДП «Антонов»
31.03.16
міщення
лєва, 1
Нежитлове при93,9 м. Київ, вул. ГарДП виробниче об’єднання «Київ
29.02.16
міщення
матна, 2
прилад»
Нежитлове при16,3 м. Київ, вул. С. Пе- ДГП «Укргеофізика»
29.02.16
міщення
ровської, 10
Нежитлове при451,9 м. Київ, вул. Турге- Національний педагогічний універси- 31.03.16
міщення
нєвська, 8/14
тет ім. М. П. Драгоманова
Нежитлове при60,9 м. Київ, вул. Турге- Національний педагогічний універси- 31.03.16
міщення
нєвська, 8/14
тет ім. М. П. Драгоманова
Частина нежитлового 2,1 м. Київ, вул. Лук’я Київський національний університет 31.05.16
приміщення
нівська, 69/71
театру, кіно і телебачення ім. І. К.
Карпенка-Карого

Конкурс відбудеться 30 травня 2016 р. о 15.00 у РВ ФДМУ
по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для
довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 12.30 23 травня 2016 р. за адресою:
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті,
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи
на конкурс в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному
відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 30 травня 2016 р.».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190,
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
проведених 20.04.2016, переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності –ТОВ «Самсон» щодо визначення
вартості державної частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Флот Донбасу», що становить
25,1 % статутного капіталу товариства, з метою ії приватизації шляхом продажу за грошові кошти. Строк надання послуг з оцінки – 28 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 125 000,00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності –ТОВ «Самсон» щодо визначення
вартості пакета акцій ПрАТ «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський»
у кількості 3 815 300 шт., що становить 25 % статутного капіталу товариства, з метою його приватизації шляхом продажу за грошові
кошти. Строк надання послуг з оцінки – 28 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 90 000, 00 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Експертно-Консалтинговий
союз» щодо визначення вартості об’єкта оренди – нерухомого
майна загальною площею 937,0 м2 (гараж з матеріально-технічним
складом і лабораторним корпусом) за адресою: Київська обл.,
м. Чорнобиль для укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 300, 00 грн.

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
АПАРАТ ФДМУ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – апарату ФДМУ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

1 Фонд державного
майна України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
03539024, Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України,
м. Київ-133, вул. М. Грушевського, 12/2, тел. 256-70-31

найменування
Державне нерухоме майно – нежитлові приміщення на 4-му поверсі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
03539024.1.ХЦБВРЛ002 м. Київ, пров. Му263,0
13731760,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
зейний, 12

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01601, м. Київ-133, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна
України. 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».
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Київській області в оголошенні про намір передати в оренду об’єкти державної власності, щодо яких надійшли заяви, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 04.05.2016 № 35-36 (950-951) на стор. 7, відомості щодо об’єкта № 4 – нежитлової (адміністративної) будівлі площею 262,3 м2 за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Грушевського, 10, що перебуває
на балансі Головного управління статистики у Київській області, в колонці «Місцезнаходження» слід читати: «Київська обл., м. Васильків, вул. Грушевського, 1».

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по м. Києву в інформації про проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право оренди нерухомого
державного майна площею 403,9 м2 за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 25.04.2016 № 33 (949) на стор. 8, назву об’єкта слід читати: «Нерухоме
майно на першому поверсі будівлі спорткомплексу загальною площею 403,9 м2 (р/н 14297707.1.ЛУЮЧЕК043)».
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