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управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34

проДаж об’єктів групи а

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ 
НА АУКЦІОНІ

перелік 
об’єктів державної власності групи а, що підлягають  

приватизації шляхом продажу на аукціоні  
(затверджений наказом ФДМУ від 20.01.2017 № 74)

вінницька область
Будинок для сезонних працівників літ. «А» загальною площею 633,3 м2 з вхідним 

майданчиком літ. «а», підвалом літ. «А/п», входами в підвал літ. «а1», «а2» разом із 
земельною ділянкою за адресою: 24714, Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Мико-
лаївка, вул. Лесі Українки, 26, що перебуває на зберіганні Приватного акціонерного 
товариства «Сад України» (код за ЄДРПОУ 00414316).

івано-франківська область
Електростанція дизельна на шасі автомобіля ЗІЛ-157 (інв. № ЕДТ 26331) 

за адресою: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Ребета, 2, що перебуває на балансі 
Івано-Франківської філії ПАТ «Укртелеком» (код за ЄДРПОУ 01184835).

вінницька область
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній  
формі об’єктів державної власності

1. Назва об’єкта: будівля магазину літ. «а» загальною площею 20,9 м2.
Адреса об’єкта: 24400, Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. По-

кровська, 211,О.
Зберігач: Бершадська міська рада, код за ЄДРПОУ 04051033, адреса: 24400, 

Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Героїв України, 23.
Інформація про об’єкт: будівля магазину 1986 року побудови загальною пло-

щею 20,9 м2, забезпечена лише електропостачанням.
Інформація про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,00622 га, ка-

дастровий № 0520410100:00:016:0235. Категорія земель: землі промисловості. 
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Об-
меження не зареєстровані.

Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 83 266,00 грн, у т. ч.: вартість 
будівлі магазину – 72 648,00 грн, вартість земельної ділянки – 10 618,00 грн. 
ПДВ – 16 653,20 грн.

початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням пдв – 99 919,20 
грн, у т. ч.: вартість будівлі магазину – 87 177,60 грн, вартість земельної ділян-
ки – 12 741,60 грн.

Грошові кошти в розмірі 9 991,92 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Києва, МФО 
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій 
області.

Умови продажу об’єкта:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору 

купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу 
об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі; використовувати зе-
мельну ділянку за цільовим призначенням відповідно до нормативно-правових актів 
та вимог державних органів, що погодили проект відведення земельної ділянки.

Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного від-
сотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 999,19 грн.

2. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів – обладнання (72 од.): касовий 
апарат – 1 од., хліборізка – 1 од., шафа – 15 од., радіовузол – 1 од., швейна машина 
1022 – 1 од., телевізор – 4 од., холодильник – 39 од., портрет Леніна – 2 од., пральна 
машина – 1 од., електроніка – 1 од., крісло – 2 од., килим – 4 од.

Адреса об’єкта: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагай-
дачного, 8/2.

Зберігач: ПАТ «Могилів-Подільська швейна фабрика «Аліса», код за ЄДРПОУ 
05468162.

Адреса зберігача: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Са-
гайдачного, 8/2.

Відомості про об’єкт: до складу обладнання входять: касовий апарат, інв. 
№ 2619, 1985 р. в. – 1 од., хліборізка, інв. № 2623, 1985 р. в. – 1 од., шафа, інв. 
№ 2628, 1985 р. в. – 1 од., шафа, інв. № 3525 – 3526, 1985 р. в. – 2 од., шафа, інв. 
№ 2797 – 2803, 1990 р. в. – 7 од., шафа, інв. № 2851 – 2854, 1992 р. в. – 4 од., шафа, 
інв. № 2107, 1989 р. в. – 1 од., радіовузол, інв. № 2625, 1985 р. в. – 1 од., швейна 
машина 1022, інв. № 2570, 1984 р. в. – 1 од., телевізор, інв. № 2691, 1980 р. в. – 1 
од., телевізор «Електрон», інв. № 2810, 1989 р. в. – 1 од., телевізор, інв. № 3504, 
1980 р. в. – 1 од., телевізор «Берізка», інв. № 3450, 1972 р. в. – 1 од., холодильник 
«Апшерон», інв. № 3514, 1985 р. в. – 1 од., холодильник, інв. № 2648 – 2657, 1976 
р. в. – 10 од., холодильник, інв. № 2779 – 2806, 1989 р. в. – 28 од., портрет Леніна, 
інв № 1187 – 1188, 1976 р. в. – 2 од., пральна машина, інв. № 2663, 1988 р. в. – 1 
од., електроніка, інв. № 2654, 1985 р. в. – 1 од., крісло, інв. № 1982, 1982 р. в. – 2 
од., килим, інв. № 3128, 1990 р. в. – 4 од. Обладнання не експлуатується.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 4 255,00 грн, ПДВ – 851,00 грн.
початкова ціна об’єкта з урахуванням пдв – 5 106,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 510,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; покупець 
зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта приватизації та після сплати суми 
в повному обсязі прийняти його у триденний термін за актом передачі.

Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного від-
сотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.

Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час роз-

рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в 
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач 
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 20.02.2017 включно 
до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено 24.02.2017 українською 
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, по-
даються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну 
адресу: auk@uub.com.ua до 17.00. Протягом 2 календарних днів з дати реєстрації 
заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української універсальної 
біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у 
3-х примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками 
до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до ви-
мог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що під-
лягають 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, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. 
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адре-
сою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-27-46, час роботи з 8.00 до 17.00 
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

львівська область
в інформації рв фдму по львівській області про продаж об’єкта держав-

ної власності – цистерни 25 куб. м за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 11, 
що перебуває на балансі ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 24656 
«Богданівське», опублікованій у газеті «Відомості приватизації» від 11.01. 2017 № 2 
(1022) на стор. 2, заголовок слід читати: «інформація про продаж на аукціоні 
в електронній формі об’єкта державної власності групи а».

одеська область
інформація 

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

1. Назва об’єкта: будівля їдальні літ. № 39 загальною площею 251,8 м2.
Адреса об’єкта: вул. Автомобільна, 1, м. Білгород-Дністровський, Одеська 

обл., 67700.
Балансоутримувач: ВАТ «Автотранспортне підприємство 15173», код за 

ЄДРПОУ 3118067.
Адреса балансоутримувача: вул. Автомобільна, 1, м. Білгород-Дністровський, 

Одеська обл., 67700.
Інформація про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля, 1970 року 

забудови, яка складається з двох блоків, один з яких являє собою споруду павіль-
йонного типу (збірну конструкцію у вигляді металевого каркасу з заповненням ДСП, 
фасадна стінка зі скла) – зал їдальні, другий збудований з цегли – приміщення 
кухні. Будівля використовувалася як їдальня для робітників підприємства. Будівля 
складається з 10 приміщень загальною площею 251,8 м2. Об’єкт відключений від 
мереж електро-, водопостачання та каналізації; тривалий час не використовується, 
потребує ремонту. Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена. 
Об’єкт розташований на земельній ділянці, яка перебуває в оренді у ВАТ АТП-15173 
терміном на 49 років (договір оренди від 29.12.2003).

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 396 900,00 грн. ПДВ – 79 380,00 грн.
початкова ціна об’єкта з урахуванням пдв – 476 280,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець. Утри-

мання об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному стані. 
Питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься 
покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта пе-
редачі об’єкта.

Грошові кошти в розмірі 47 628,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській об-
ласті на р/р № 37318033000044; МФО 820172; код 20984091; банк ДКСУ м. Київ.

2. Назва об’єкта: будівля магазину літ. № 37 загальною площею 69,8 м2.
Адреса об’єкта: вул. Автомобільна, 1, м. Білгород-Дністровський, Одеська 

обл., 67700.
Балансоутримувач: ВАТ «Автотранспортне підприємство 15173», код за 

ЄДРПОУ 3118067.
Адреса балансоутримувача: вул. Автомобільна, 1, м. Білгород-Дністровський, 

Одеська обл., 67700.
Інформація про об’єкт: окремо розташована будівля павільйонного типу, 

1985 року забудови, яка раніше використовувалася як магазин для робітників 
підприємства, та являє собою збірну конструкцію у вигляді металевого каркасу з 
заповненням ДСП, фасадна стінка із скла. Будівля розташована на території під-
приємства, складається з 4 приміщень загальною площею 69,8 м2; тривалий час 
не використовується, потребує ремонту. Електро-, водопостачання, опалення та 
каналізація відключені. Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не ви-
ділена. Об’єкт розташований на земельній ділянці, яка перебуває в оренді у ВАТ 
АТП-15173 терміном на 49 років (договір оренди від 29.12.2003).

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 117 600,00 грн. ПДВ – 23 520,00 грн.
початкова ціна об’єкта з урахуванням пдв – 141 120,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець. Утри-

мання об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному стані. 
Питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься 
покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта пе-
редачі об’єкта.

Грошові кошти в розмірі 14 112,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській об-
ласті на р/р № 37318033000044; МФО 820172; код 20984091; банк ДКСУ м. Київ.

Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час роз-
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570 в 
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Одеській області.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного від-
сотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.

аукціон в електронній формі буде проведено українською універсаль-
ною біржею 24 лютого 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій 
(початок аукціону) – 14.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (за-
кінчення аукціону) – 16.00.

Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні в електронній формі – 20 
лютого 2017 року до 17.00.

Повторний аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у 
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 
№ 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за 
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками 
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на 
електрону адресу ouub@vega.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані направити Українській універсальній біржі (фактична адреса: 65012, 
м. Одеса, вул. Ясна, 12) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках 
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також 
докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 
1998 року № 772 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 
червня 1998 року за № 400/2840.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його 
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області 
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114; 
тел. 728-72-62 .

полтавська область
інформація 

про продаж на аукціоні в електронній формі  
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення з підвалом загальною пло-
щею 414,1 м2.

Адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Горького, 14.
Балансоутримувач: ТОВ «Кременчук Житлобуд», код за ЄДРПОУ 01274136.
Адреса балансоутримувача: 39617, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Горь-

кого, 14.
Відомості про об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення з підвалом розташо-

ване в громадському будинку. Фундамент – бутобетон; стіни цегляні; перекрит-
тя – з/б плити; підлога – ламінат, плитка, паркет; в підвалі – бетон, лінолеум; інже-
нерні комунікації – наявні електрика, водопровід, каналізація, опалення. Загальна 
площа – 414,1 м2, що складається з приміщень 1-го поверху загальною площею 
307,1 м2 та підвальних приміщень площею 107,0 м2, в загальному користуванні 
тамбур площею 4,0 м2 та хол площею 18,7 м2.

фонд  
державного
майна україни

Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua
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Продовження таблиці

управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-49

проДаж об’єктів групи Д

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 721 300 грн. ПДВ – 344 260 грн.
початкова ціна об’єкта з пдв – 2 065 560 грн.
Умови продажу об’єкта:
в установлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта 

приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт при-
ватизації; забезпечити вільний доступ обслуговуючих служб до комунікацій та інже-
нерних мереж загального користування; подальше використання об’єкта покупець 
визначає самостійно; питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта 
вирішує самостійно в межах чинного законодавства після набуття права власності 
на об’єкт; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу; 
надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов дого-
вору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для осіб, які 
придбають об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження протягом строку 
дії таких зобов’язань; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за 
умови збереження для нового власника всіх зобов’язань за договором, виключно за 
згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням у 
порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого 
об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня 
переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному орга-
ну приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; договори 
про подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що ви-
значені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження 
державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є 
підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.

Грошові кошти у розмірі 206 556,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта, вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172, 
р/р № 37318055009476.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку про-
ведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціо-
ні, 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.

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі про-
водиться 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 нака-
зом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).

Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за при-

дбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області, 
МФО 831019, р/р № 37185500900001.

аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «україн-
ська міжрегіональна спеціалізована» (https://umstrade.com.ua) 20 лютого 
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30, час 
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.

Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є 
додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на Товарну біржу «Укра-
їнська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,  
тел. +38(044) 337-23-62, 337-23-61, e-mail: torgi@uisce.com.ua).

Кінцевий термін приймання заяв – до 17.15 17 лютого 2017 року включно.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його 

розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області 

за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 418, тел.: (0532) 
56-35-55, 2-24-86.

рівненська область
інформація 

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

Назва об’єкта: будівля магазину загальною площею 305,6 м2 (разом із зе-
мельною ділянкою).

Місцезнаходження об’єкта: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинів-
ська, 71.

Балансоутримувач: ПАТ «Дубенський гумово-технічний завод», 35600, Рівнен-
ська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 71. Код за ЄДРПОУ 02971506.

Відомості про об’єкт приватизації: нежитлова одноповерхова будівля мага-
зину, розташована в периферійній зоні міста. Будівля магазину збудована в 1992 
році. В будівлі магазину є підвал та допоміжне приміщення. Будівля тривалий час 
не експлуатується та не проводились поточні ремонти. Інженерно-технічні мере-
жі в будівлі відсутні. Подальше використання об’єкта можливе після проведення 
будівельно-ремонтних робіт.

Відомості про земельну ділянку: площа – 650 м2. Категорія земель: землі жит-
лової та громадської забудови. Цільове призначення: для обслуговування магазину. 
Кадастровий номер: 5610300000:01:001:0727.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ –  408 899,00 грн, у т. ч. будівлі магазину –  
344 820,00 грн, земельної ділянки – 64 079,00 грн. ПДВ – 81 779,80 грн.

початкова ціна об’єкта з урахуванням пдв: 490 678,80 грн, у т. ч. будівлі 
магазину – 413 784,00 грн, земельної ділянки – 76 894,80 грн.

Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем 

термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарно-екологічних норм 
експлуатації об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та утримання прилеглої 
території в належному санітарному стані; здійснити реєстрацію нерухомого май-
на та земельної ділянки, що входить до складу об’єкта, в установленому законом 
порядку; подальше відчуження об’єкта аукціону за договором купівлі-продажу до 
моменту підписання сторонами підсумкового акта перевірки виконання умов до-
говору можливе лише за згодою органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта 
покупець повинен покласти всі зобов’язання за договором на нового власника. 
Новий власник у двотижневий термін з дня переходу до нього права власності на 
об’єкт подає до державного органу приватизації копії документів, що підтверджу-
ють перехід до нього права власності.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від-
сотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.

Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 

грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок 
№ 37184006000095, банк УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 
13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.

Грошові кошти в розмірі 49 067,88 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805 Державної казна-
чейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13989432, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Рівненській області.

Кінцевий термін приймання заяв: 27 лютого 2017 року включно до 17.15.
аукціон в електронній формі буде проведено 3 березня 2017 року укра-

їнською універсальною біржею (www.uub.com. ua). Час початку аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в 
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за 
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі про-
водиться 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 нака-
зом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).

Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є до-
датками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної 
біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати 

житомирська область
інформація 

про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта незавершеного 
будівництва разом із земельною ділянкою

Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво цегельного заводу ра-
зом із земельною ділянкою.

Місцезнаходження: Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Терехове, 
вул. Огурцова, 38. Балансоутримувач: відсутній.

Відомості про об’єкт: незавершене будівництво цегельного заводу загаль-
ною площею 3 260,8 м2, ступінь будівельної готовності – 35 %. Складається з 
адміністративно-побутового корпусу (літ. А-3) – триповерхова цегляна будівля, 
яка примикає до головного корпусу (фундамент – бетонні блоки, стіни – силікатна 
цегла, перекриття – з/б панелі) та з головного корпусу (літ. Б-1) – одноповерхова 
повнокаркасна будівля зі стінових навісних панелей (фундамент – бетонні блоки, 
стіни – навісні панелі на з/б колонах та окремі з/б колони в кількості 12 шт., пере-
криття – залізобетонні панелі по з/б фермах). Інженерні мережі відсутні. Розташо-
ваний за межами населеного пункту, територія не огороджена, не охороняється.

Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 3,500 га, кадастровий номер 
земельної ділянки 1820886800:03:000:0509, цільове призначення – для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – цегельного заводу разом 
із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 958 727,21 грн (дев’ятсот п’ятдесят 
вісім тисяч сімсот двадцять сім гривень 21 копійка), у т. ч.: об’єкта незавершеного 
будівництва – 252 777,21 грн (двісті п’ятдесят дві тисячі сімсот сімдесят сім гри-
вень 21 копійка); земельної ділянки – 705 950,00 грн (сімсот п’ять тисяч дев’ятсот 
п’ятдесят гривень 00 копійок). ПДВ – 191 745,45 грн (сто дев’яносто одна тисяча 
сімсот сорок п’ять гривень 45 копійок).

реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української 
універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь 
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що 
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. 
Отримати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, 
тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.

м. київ
інформація 

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

Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів – автомобіль ВАЗ 2107 та причіп «Ту-
рист» колишнього Українського державного підприємства управління по комплек-
туванню будов машинобудівного комплексу «Укрмашкомплект».

Місцезнаходження об’єкта: Київська обл., с. Білогородка, санаторій «Лесная 
поляна».

Балансоутримувач: ОП «Укрмашкомплект», код за ЄДРПОУ 01886709, юри-
дична адреса: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4б.

Відомості про об’єкт: автомобіль: реєстраційний № 29713 КА; рік випуску – 
1995; дата реєстрації: 10.09.1996; марка: ВАЗ; модель: 2107; тип: легковий се-
дан – В; номер шасі (кузова, рами): ХТА210740Т0938571; повна маса – 1460 кг; 
об’єм двигуна – 1600; пробіг: 700 000 км; техогляд: 2007 рік (автомобіль з 2008 
року не експлуатувався, двигун в неробочому стані, значні ураження корозією; ко-
робка передач потребує діагностики та ремонту; ходова частина – значні ураження 
корозією; покришки, протектори зношені, потребують заміни; оббивка салону – 
значні забруднення, пошкодження, потертості, розриви; кузов – кузові складові 
КТЗ відновлювалися ремонтом (три і більше складових кузова), пошкодження 
корозією на значних ділянках, спостерігаються наскрізні корозійні руйнування; 
електрообладнання потребує відновлення, акумулятор відсутній; тормозна систе-
ма: ремонт гальмівних валів, ремонт КТЗ та КТП, гальмівних дисків та барабанів, 
проведення ремонту гідравлічних систем). Транспортний засіб несправний, не на 
ходу, потребує повної заміни кузова, двигуна, протекторів, капремонту ходової 
частини та електрообладнання;

автопричіп ШКЗ-01 «Турист»: реєстраційний № КІ 8815; рік випуску – 1993; дата 
реєстрації: 01.04.1993; марка: ШЗК-01; модель: «Турист»; тип: причіп; номер шасі 
(кузова, рами): 21375; розміри: 119х192х32; вантажопід’ємність – 300 кг; техогляд: 
2007 рік; (кузов (елементи кузова) – пошкодження корозією на значних ділянках; 
рама, вісь, ресори – значні ураження корозією; покришки, протектори – зношені, 
потребують заміни; фарбування кузова – численне відшарування фарби на зна-
чних ділянках; крила – уражені корозією, мають деформацію). Транспортний засіб 
несправний, не на ходу, потребує ремонту.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 22 002,83 грн. ПДВ – 4 400,56 грн.
початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням пдв – 26 403,39 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання групи інвентарних об’єктів 

визначає покупець.
Засоби платежу – грошові кошти.
Переможець аукціону (покупець) виплачує Товарній біржі «Перша універсальна 

біржа «Україна» за проведення аукціону витрати у розмірі 1 % (одного відсотка) від 
початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призна-
чення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та ко-
шти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вносяться на р/р 
№ 37184501900001 в ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код за ЄДРПОУ 19030825, 
одержувач: РВ ФДМУ по м. Києву.

Грошові кошти у розмірі 2 640,34 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта, вносяться на р/р № 37313080214093 в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код 
за ЄДРПОУ 19030825, одержувач: РВ ФДМУ по м. Києву (призначення платежу: 
«10% від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 2640,34 грн»).

аукціон в електронній формі в он-лайн режимі буде проводитись товарною 
біржею «перша універсальна біржа «україна» в системі електронних торгів 
24 лютого 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.

Кінцевий термін прийняття заяв (за три дні до дати проведення аукціону) – 
20 лютого 2017 року до 17.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, 
подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Перша універсальна біржа 
«Україна» на електронну адресу: tbpubukraine@gmail.com. Протягом двох кален-
дарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на 
адресу Товарної біржі «Перша універсальна біржа «Україна» (03680, м. Київ, вул. Ка-
зимира Малевича, 86д) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та 
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також 
докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог 
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності 
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 №772, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитися з групою інвентарних об’єктів можна за адресою: Київська обл., 
с. Білогородка, санаторій «Лесная поляна», понеділок – п’ятниця з 9.00 до 16.00, 
з дозволу РВ ФДМУ по м. Києву.

Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по м. Києву, адреса: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331, понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, п’ятниця з 9.00 
до 16.00; телефон для довідок 281-00-35.

апарат фдму
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі єдиного майнового 
комплексу державного підприємства «дослідний завод «хвиля»

Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «До-
слідний завод «Хвиля».

Місцезнаходження об’єкта: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 7.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять: 50 

будівель та споруд, з яких 23 будівлі та споруди розташовані у м. Львові та 27 бу-
дівель та споруд розташовані у Львівській обл., смт Новий Яричів; обладнання, 
устаткування, прилади, меблі, транспортні засоби та інше майно.

До складу ЄМК не входять об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме: під-
вал ГО, дизель-генератор для підвалу ГО, система подачі, очистки та фільтрації 
повітря та два 12-квартирних житлових будинки.

Предметом діяльності підприємства є: проектування та монтаж систем керу-
вання технологічними процесами; виробництво контрольно-вимірювальних при-
ладів; виробництво підіймально-транспортного устаткування; виробництво інших 
виробів з пластмас; виробництво електророзподільної та контрольної апаратури; 
виробництво залізничного рухомого складу.

Відомості про земельну ділянку: 3,2065 га за адресою: м. Львів, вул. Науко-
ва, 7;

13,3899 га за адресою: Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Новий Яричів, 
вул. Міцкевича, 58 (на території розташовані об’єкти нерухомості, що не входять 
до складу ЄМК та належать приватним власникам).

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забрудню-
ючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на 
території підприємства не утворюються і не зберігаються.

основні показники діяльності підприємства:
Статутний капітал – 17 784 тис. грн.

№ 
з/п Найменування показника 2013 рік 2014 рік 2015 рік І півріччя 

2016 р.
1 Обсяг реалізованої продукції, тис. грн 2537 2762 3580 2070
2 Балансовий прибуток, тис. грн -13311 -13833 -14240 -14408
3 Величина чистого прибутку, тис. грн -681 -522 -406 -168
4 Рентабельність, % – – – –

початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням пдв – 1 150 472,66 
грн (один мільйон сто п’ятдесят тисяч чотириста сімдесят дві гривні 66 копі-
йок), у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – цегельного заводу – 303 332,66 
грн (триста три тисячі триста тридцять дві гривні 66 копійок) з урахуванням ПДВ; 
земельної ділянки – 847 140,00 грн (вісімсот сорок сім тисяч сто сорок гривень 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-
передачі із можливою зміною його первісного призначення; забезпечити вимоги 
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час до-
будови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва; 
протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити 
державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного будівни-
цтва 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 незаверше-
ного 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. Покупець сплачує винагороду організатору 
аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.

Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за при-

дбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Жито-
мирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській 
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.

Грошові кошти в розмірі 115 047,27 грн (сто п’ятнадцять тисяч сорок сім 
гривень 27 копійок), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перера-

№ 
з/п Найменування показника 2013 рік 2014 рік 2015 рік І півріччя 

2016 р.
5 Вартість активів, тис. грн 3015 2843 3081 2706
6 Вартість власного капіталу, тис. грн 15052 14530 14447 14264
7 Дебіторська заборгованість, тис. грн 521 538 775 332
8 Кредиторська заборгованість, тис. грн, 

у т. ч. пільгові пенсії по списку № 1
687 622 733 298

Кількість та склад робочих місць станом на 01.07.2016:

Директор 1
Заступник директора 1
Головний бухгалтер 1
Заступник головного бухгалтера 1
Спеціалісти 9
Службовці 3
Основні робочі 10
Допоміжні робочі 3
Охорона 7
МОП 1

Кількість робочих місць – 37. Кількість працюючих – 35 осіб.
початкова ціна становить 130 823 207,59 грн (сто тридцять мільйонів 

вісімсот двадцять три тисячі двісті сім гривень 59 копійок), у т. ч. ПДВ – 
21 803 867,93 грн (двадцять один мільйон вісімсот три тисячі вісімсот шістдесят 
сім гривень 93 копійки).

Умови продажу:
збереження основних видів діяльності підприємства протягом 5 років з момен-

ту укладання договору купівлі-продажу; покупець є правонаступником усіх прав та 
обов’язків державного підприємства; збереження кількості існуючих робочих місць; 
забезпечення безпечних, нешкідливих умов праці та дотримання санітарних норм, 
правил протипожежної безпеки та цивільного захисту згідно з чинним законодав-
ством України; недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи по-
купця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 
статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які 
законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та 
статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу 
права власності на об’єкт приватизації; забезпечити соціальні гарантії працівникам 
згідно з вимогами трудового законодавства; покупцю в установленому законодав-
ством порядку укласти з Фондом державного майна України договір про безоплатне 
зберігання державного майна, вартість якого вилучена з вартості єдиного майнового 
комплексу ДП «ДЗ «Хвиля»; забезпечити відповідно до вимог чинного законодавства 
утримання, зберігання та експлуатацію за цільовим призначенням захисних споруд 
цивільного захисту, які будуть передані покупцю відповідно до договору на відпові-
дальне зберігання; не допускати безпосереднього відчуження такого майна, а також 
створення умов для відчуження цього майна; сприяти передачі житлових будинків 
до комунальної власності відповідно до вимог чинного законодавства; збереження 
стендів СПЦ 3 інв. № 38875 і СКУ інв. № 20986А, які вмонтовані в приміщення № 69 
площею 375,25 м2, що розташоване на другому поверсі складально-монтажного 
корпусу, і надання цих стендів в користування на договірних засадах спеціалізованим 
підприємствам за наявності у них відповідних ліцензій або дозволів; погашення про-
строченої кредиторської заборгованості ДП «ДЗ «Хвиля» у розмірі, яка складеться на 
дату підписання договору купівлі-продажу; не перешкоджати працівникам ДП ДНДП 
«КОНЕКС» доступу до приміщень ДП ДНДП «КОНЕКС», які розташовані на 5-му по-
версі адміністративно-побутового корпусу, в частині надання підходів і під’їздів до 
місця здійснення господарської діяльності на правах сервітуту, користування схо-
довою кліткою і ліфтом за угодою про спільне використання майна, забезпечення 
водо- та енергопостачання. На період надзвичайного стану забезпечувати виділення 
місць для працівників ДНДП «КОНЕКС» (до 100 чоловік) у приміщенні підвала цивіль-
ної оборони – бомбосховищі; забезпечити на договірних засадах надання підходів 
і під’їздів до приміщень приватного підприємства «Титан-ЛВ», яке розташоване в 
складально-монтажному корпусі; забезпечити утримання прилеглої території у на-
лежному санітарному стані, дотримуватись екологічних норм та здійснювати заходи 
щодо захисту навколишнього природного середовища; питання землекористування 
вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу в установленому 
законодавством порядку; у встановленому законодавством порядку забезпечити 
здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи – ДП «ДЗ «Хвиля»; 
протягом п’яти років з моменту укладення договору купівлі-продажу не відчужувати 
єдиний майновий комплекс іншим юридичним та фізичним особам без збережен-
ня умов, на яких воно було придбане; подальше відчуження та передача в заставу 
майна покупцем в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються за 
погодженням з Фондом державного майна України із забезпеченням переходу до 
нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчу-
ження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором 
купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно із законодавством України.

На покупців об’єкта приватизації поширюються обмеження, визначені частиною 
першою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від-
сотка) від початкової ціни об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та платежі за об’єкт привати-
зації вносяться на рахунок № 37183500900028. Одержувач: Фонд державного 
майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, 
код за ЄДРПОУ 00032945.

Грошові кошти в розмірі 13 082 320,76 грн (тринадцять мільйонів вісімдесят 
дві тисячі триста двадцять гривень 76 копійок), що становить 10 % початкової ціни 
об’єкта, вносяться на рахунок № 37316021000058. Одержувач: Фонд державного 
майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код 
за ЄДРПОУ 00032945. Призначення платежу: «10 % початкової ціни об’єкта прива-
тизації для участі у аукціоні з продажу єдиного майнового комплексу державного 
підприємства «Дослідний завод «Хвиля» без ПДВ».

Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 17.02.2017до 17.00.
аукціон в електронній формі буде проведено українською універсальною 

біржею 21.02.2017, час початку внесення цінових пропозицій час початку 
аукціону – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 
12.00. адреса веб-сайту організатора аукціону: www.uub.com.ua.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в 
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за 
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змі-
нами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, 
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронні 
адреси kiev@uub.com.ua або auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з 
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Київської 
філії Української універсальної біржі (01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, оф. 
413, з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (44) 278-04-27) оригінали 
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії до-
кументів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, 
із змінами. Документи для участі у аукціоні учасник подає з урахуванням Положен-
ня про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попере-
днє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення 
про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету 
України від 19.02.2002 № 33-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
21.03.2002 за № 284/6572.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою: Фонд державного майна 
України, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3, понеділок – 
четвер з 9.30 до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.30 до 15.00. Телефони 
для довідок: 200-34-08, 284-52-40.

Ознайомитися з об’єктом продажу можна за місцем його розташування 
за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 7. Для ознайомлення з об’єктом необ-
хідно звернутися до Фонду державного майна України за адресою: м. Київ, вул. Ге-
нерала Алмазова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3 в робочі дні з 10.00 до 15.00. Теле-
фони для довідок: (044) 200-34-08, (044) 284-52-40.

ховуються на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172. 
Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ 13578893.

Кінцевий термін приймання заяв – 20 лютого 2017 року до 18.00.
аукціон в електронній формі буде проведено українською універсаль-

ною біржею 24 лютого 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій 
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 
(зі змінами). Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками 
до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі 
на електронну адресу auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати 
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української 
універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь 
в аукціоні в трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що 
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 
№ 772 (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову 
інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській області (вул. Святос-
лава Ріхтера, 20, кімн. 402, м.Житомир, 10008), тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з 
9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону 
можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка, 
52, тел. (0532) 56-00-37).
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управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-32

проДаж об’єктів групи ж

вінницька область
інформація 

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

Назва об’єкта: лазня з обладнанням.
Адреса об’єкта: 24200, Вінницька обл., смт Томашпіль, вул. Заводська, 10а.
Балансотримач: ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», код за ЄДРПОУ 

32721857.
Інформація про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля лазні загальною пло-

щею 191,7 м2. Рік будівництва – 1928. Обладнання: котел КВ-300, 1987 р. в., не-
придатний до використання. Площа земельної ділянки – 0,0442 га. Кадастровий 
номер 0523955100:01:004:0375. Категорія земель: землі громадської та житлової 
забудови. Цільове призначення: для обслуговування лазні.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 68 609,00 грн, ПДВ – 13 721,80 
грн. початкова ціна об’єкта з урахуванням пдв – 82 330,80 грн. 

Умови продажу об’єкта: можливе перепрофілювання без змін його призначення 
щодо надання соціальних послуг; покупець зобов’язаний протягом 30 календар-
них днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити 
ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу 
прийняти його у триденний термін за актом передачі.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Винагорода організатору аукціону за виконання договору виплачується покуп-

цем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єктів малої приватизації, 
що становить 823,31 грн.

Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час роз-
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в 
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач 
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області. 

Грошові кошти в розмірі 8 233,08 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області. 

 Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 20.02.2017 включно 
до 17.00. 

 аукціон в електронній формі буде проведено 24.02.2017 українською 
універсальною біржею, час початку аукціону – 10.00, час закінчення вне-
сення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00. 

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви 

на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються 
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: 
auk@uub.com.ua. до 17.00. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації 
заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української універсальної 
біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у 
3 примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до 
заяви, а також докази надсилання цих документів. 

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 
(зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його 
розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій 
області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 56-21-81, час роботи 
з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

м. київ
інформація 

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

Назва об’єкта: сауна. 
Адреса об’єкта: 03126, м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34 (літера В).
Балансоутримувач (зберігач): Філія «Холодокомбінат № 4» ПП «Рось», код за 

ЄДРПОУ 33370274, місцезнаходження: 03126, м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34.
Відомості про об’єкт: сауна – нежилий будинок загальною площею 51,7 м2, 

тривалий час не функціонує, розташована в глибині території Філії «Холодоком-
бінат №4», головним підприємством якої є ПП «Рось». Будинок одноповерховий, 
нежитлового призначення, цегляний, прибудований до технологічної будівлі (ко-
тельні), власником якої є ПП «Рось». Фундамент – стрічковий із залізобетонних плит, 
зовнішні стіни цегляні, перегородки цегляні, перекриття залізобетонне, покрівля 
– азбестоцементні листи. Рік введення в експлуатацію – 1996. 

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 470 920,00 грн (чотириста сімдесят тисяч 
дев’ятсот двадцять гривень 00 копійок).

ПДВ – 94 184,00 грн (дев’яносто чотири тисячі сто вісімдесят чотири гривні 
00 копійок).

початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням пдв – 565 104,00 грн 
(п’ятсот шістдесят п’ять тисяч сто чотири гривні 00 копійок).

Умови продажу об’єкта: подальше використання сауни визначає покупець. 
Засоби платежу – грошові кошти.

Переможець аукціону (покупець) виплачує Товарній біржі «Перша універсальна 
біржа «Україна» за проведення аукціону витрати у розмірі 1 % (одного відсотка) від 
початкової ціни продажу об’єкта з урахуванням ПДВ.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначен-
ня платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та кошти 
під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вносяться на р/р № 
37184501900001 в ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код за ЄДРПОУ 19030825, 
одержувач – РВ ФДМУ по м. Києву. 

Грошові кошти у розмірі 56 510,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта, вносяться на р/р № 37313080214093 в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за 
ЄДРПОУ 19030825, одержувач: РВ ФДМУ по м. Києву (призначення платежу: «10% 
від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 56 510,40 грн»).

аукціон в електронній формі в он-лайн режимі буде проводитись товар-
ною біржею «перша універсальна біржа «україна» в системі електронних тор-
гів 24 лютого 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) 
– 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.

Кінцевий термін приймання заяв (за три дні до дати проведення аукціону) –  
20 лютого 2017 року до 17.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, 
подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Перша універсальна біржа 
«Україна» на електронну адресу tbpubukraine@gmail.com. Протягом двох календар-
них днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу 
Товарної біржі «Перша універсальна біржа «Україна» (03680, м. Київ, вул. Казимира 
Малевича, 86д) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належ-
ним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази 
надсилання цих документів. 

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог 
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності 
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: 03126, м. Київ, вул. Академіка 
Білецького, 34 (літера В) понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, п’ятниця – з 9.00 до 
16.00, з дозволу РВ ФДМУ по м. Києву.

Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по м. Києву, адреса: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331, понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, п’ятниця – з 
9.00 до 16.00; телефон для довідок 281-00-35. 

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

волинська область
інформація 

рв фдму по волинській області про оголошення конкурсу  
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде  
залучено до проведення незалежної оцінки майна

� Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів у складі: будівля – насо-
сна станція перекачування промислових стоків (літер П), загальна площа – 94,0 м2; 
споруди – камера утворення осаду (літер Л), загальна площа – 83,6 м2; відстійник 
радіальний (літер-Н), загальна площа – 28,3 м2; відстійник радіальний (літер М), 
загальна площа – 26,4 м2; резервуар (літер О), загальна площа – 1,5 м2; центри-
фуга (літер-Й), загальна площа – 216,3 м2; центрифуга (літер-К), загальна площа – 
216,3 м2; центрифуга (літер Ї), загальна площа – 216,3 м2; центрифуга (літер-Н), 
загальна площа – 216,3 м2; передавальні пристрої – трубопроводи очисних споруд; 
обладнання – блок переміщення очисних споруд. Найменування балансоутримува-
ча об’єкта оцінки: ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 3. Мета про-
ведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації 
шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-00-57. Теле-
факс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: 
volyn@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінан-
сові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, усього: – . Місце 
розташування земельної ділянки: – . Цільове призначення земельної ділянки: – . 
Правовий режим земельної ділянки: – . Нормативна грошова оцінка земельної ді-
лянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження прак-
тичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній 
формі» та спеціалізаціями в межах цього напрямку 1.1 «Оцінка нерухомих речей 
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових 
прав на них», 1.2 «Оцінка машин і обладнання».

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області кон-
курсну документацію, яка відповідно до Положення, складається з:

підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкур-
су) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконан-
ням 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) (додаток 2 до Положення).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встанов-

леною формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом 
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника 
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної 
з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інфор-
мація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяль-
ність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремле-
них структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію 
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та 
інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претенден-
том, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про 
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях 
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до 
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.

Додатково інформуємо, що для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, 
що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватися інформація, 
визначена в листі ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493.

Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На кон-
верті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», 
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у 
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Замовник та особа – платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області 
(43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).

Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають 
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.

конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після опублікування цієї ін-
формації у рв фдму по волинській області за адресою: м. луцьк, київський 
майдан, 9, каб. 801.

Конкурсну документацію слід подати до сектору організаційно-
адміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: 
м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої 
дати проведення конкурсу (включно).

інформація 
рв фдму по волинській області про оголошення конкурсу  

з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде  
залучено до проведення незалежної оцінки майна

� 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення гуртожитку 
площею 28,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Любешівський 
технічний коледж Луцького національного технічного університету. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: 44200, Волинська обл., смт Любешів, вул. Брестська, 5. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру 
орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса 
замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвести-
цій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капіталь-
них інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, 
усього: 5,1129 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди 
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування 
земельної ділянки: смт Любешів, вул. Брестська, земельна ділянка, 7. Цільове при-
значення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель закладів 
освіти (для обслуговування приміщень для проведення навчально-виробничого 
процесу Любешівського технічного коледжу). Правовий режим земельної ділянки: 
право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка 
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які міс-
тять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.01.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Пасевич А. І.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення (літ. а-3) 
площею 17,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління фі-
нансів Турійської районної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
44800, Волинська обл., смт Турійськ, вул. Луцька, 23. Мета проведення оцінки: визна-

чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника 
конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засо-
би, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових ін-
вестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2738 га (пропорційний площі (частині 
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території). Місце розташування земельної ділянки: смт Турійськ, вул. Луцька, 23. Ці-
льове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель 
органів державної влади та місцевого самоврядування. Правовий режим земельної 
ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які 
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.01.2017. Платник робіт з оцінки – громадянин України Гут А. П.

� 3. Назва об’єкта оцінки: електролінія зовнішня, а саме: залізобетонні 
опори квадратні марки св 10,5 – 16 шт., залізобетонні опори круглі марки 
скц 13,6 – 5 шт., дерев’яні опори із залізобетонною приставкою – 2 шт., 
провід марки ас – 35 (розгорнута довжина проводу – 3,120 км). Наймену-
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Товариство з додатковою відповідаль-
ністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Луцька, 15. Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати 
для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. 
Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника 
конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нема-
теріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вар-
тість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, 
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація 
відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Право-
вий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка 
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які міс-
тять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.01.2017. Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Шольц-Утилізатор АВ».

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення поштового зв’язку (частина 
будівлі а-5) площею 48,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Волинська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45400, 
Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Піонерська, 6. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для 
продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. 
Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника кон-
курсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні 
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгостроко-
ві фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість немате-
ріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,38 
га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням 
пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ді-
лянки: м. Нововолинськ, вул. Піонерська, 6. Цільове призначення земельної ділянки: 
для обслуговування адміністративних і господарських будівель. Правовий режим 
земельної ділянки: право постійного користування землею. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про 
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.01.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Богун О. П.

� 5. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтної площадки площею 20,0 м2. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Луцький національний технічний 
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, 
вул. Потебні, 56. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. 
Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. 
Розмір земельної ділянки, усього: 0,002 га. Місце розташування земельної ділянки: 
м. Луцьк, вул. Потебні, 56. Цільове призначення земельної ділянки: інформація від-
сутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна гро-
шова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.01.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Шапошнік Р. А.

� 6. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення адміністративно-вироб-
ничого будинку митниці, кафе розташоване в адмінбудинку площею 3,0 м2. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба 
України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44350, Волинська обл., Любомльський 
р-н, с. Римачі, вул. Призалізнична, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринко-
вої вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкур-
су (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. 
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з 
обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвес-
тицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,9380 га (пропорційний площі (частині 
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території). Місце розташування земельної ділянки: Любомльський р-н, Римачівська 
с/р, за межами населеного пункту. Цільове призначення земельної ділянки: для об-
слуговування адміністративно-виробничого будинку. Правовий режим земельної 
ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які 
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.01.2017. Платник робіт з оцінки – АБ «Укргазбанк».

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сер-
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної 
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та 
спеціалізацією в межах цього напрямку 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області кон-
курсну документацію, яка відповідно до Положення, складається із:

підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкур-
су) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 
таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен пе-
ревищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо 
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо 
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку 
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встанов-

леною формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом 
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника 
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної 
з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інфор-
мація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяль-
ність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремле-
них структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію 
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та 
інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претенден-
том, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про 
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях 
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до 
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.

Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-
23450 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки 
майна у ІІ-ІІІ кварталах 2016 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що 
склалися у ІІ – ІІІ кварталах 2016 року для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема 
декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові примі-
щення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення 
передавальних пристроїв), – 2,08 тис. грн, а для визначення подібного до об’єкта 
оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовува-
тися інформація, визначена в листі ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493.

Конкурсну документацію слід подавати у запечатаному конверті. На конверті 
слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також 
зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, 
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк, 
Київський майдан, 9).

Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають 
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.

конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після опублікування цієї ін-
формації у рв фдму по волинській області за адресою: м. луцьк, київський 
майдан, 9, каб. 801.

Конкурсну документацію потрібно подати до сектору організаційно-
адміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: 
м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої 
дати проведення конкурсу (включно).

ЗапоріЗька область

відповідно до звернення рв фдму по Запорізькій області в інформації 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть за-
лучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, опублікованій у газеті 
«Відомості приватизації» від 25.01.2017 № 6 (1026) на стор. 3, слова: «6. Назва 
об’єкта оцінки: частина даху будівлі гуртожитку, літ. А-9, загальною площею 
50,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 
64.» слід читати: «6. назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі гуртожитку, 
літ. а-9, загальною площею 50,0 м2. місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Запоріжжя, вул. жуковського, 60.»

в інформації рв фдму по Запорізькій області про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення неза-
лежної оцінки об’єкта приватизації, опублікованій у газеті «Відомості привати-
зації» від 25.01.2017 № 6 (1026) на стор. 3, слова: «Балансоутримувач об’єкта 
оцінки: ПАТ «Завод «Прилив» слід читати: «балансоутримувач об’єкта оцінки: 
прат «Завод «прилив».

івано-франківська область
інформація 

рв фдму по івано-франківській області про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Частина приміщення площею 2,0 м2 на другому поверсі прибудо-

ви до основної адміністративної будівлі (частина коридору – приміщення 
№ 120 згідно з техпаспортом), що обліковується на балансі Регіонального сер-
вісного центру МВС в Івано-Франківській області, за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Юності, 23. Запланована дата оцінки: 31.01.2017. Мета проведення незалеж-
ної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору 
оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцін-
ки – ПАТ «БАНК СІЧ».

� 2. Частина приміщення площею 6,5 м2 на першому поверсі адміністра-
тивної будівлі (приміщення № 6 згідно з техпаспортом), що обліковується на 
балансі Регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській області, за адре-
сою: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Олекси Довбуша, 11/1. Запланована 
дата оцінки: 31.01.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ 
по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ПАТ «БАНК СІЧ».

� 3. приміщення площею 7,4 м2 на першому поверсі адміністратив-
ної будівлі, що обліковується на балансі Коломийської виправної колонії (№ 41), 
за адресою: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Товмачик, вул. При-
вокзальна, 30. Запланована дата оцінки: 31.01.2017. Мета проведення незалеж-
ної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення догово-
ру оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник 
оцінки – ФОП Охрим І. М.

� 4. Частина приміщення горища загальною площею 40,0 м2 у навчаль-
ному корпусі № 1, що обліковується на балансі Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Кар-
патська, 15. Запланована дата оцінки: 31.01.2017. Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження догово-
ру оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник 
оцінки – ПрАТ «МТС Україна».

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, каль-

куляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг 
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо 
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з 
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (від-
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).

Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатися конкурс-
ною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати 2 080,00 грн.

Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 кален-
дарних днів.

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою 

формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в яких зазначено 
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правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть по-
слуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання таких послуг; 
інформацію про претендента за встановленою формою (відповідно до Положення 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ 
від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента містить: відомості про діяльність 
претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених струк-
турних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо досвіду 
у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформацію про 
оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучають-
ся ним до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, 
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).

Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні бути за-
вірені належним чином.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути 
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта 
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено 
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та 
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або по-
дана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення 
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою 
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по Івано-
Франківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення кон-
курсу (включно).

конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї 
інформації о 10.00 у приміщенні рв фдму по івано-франківській області 
за адресою: м. івано-франківськ, вул. василіянок, 48, телефон для довідок 
55-31-39, кабінет № 315.

Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебува-
ють за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 
55-31-39.

кіровоградська область
IнформацIя 

рв фдму по кіровоградській області про оголошення конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  

до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
� Назва об’єкта оцінки: склад (літ. к) з підвалом за адресою: Кіровоградська 

обл., м. Олександрія, смт Пантаївка, вул. Урожайна (Дзержинського), 1, що пере-
буває на балансі Агропромислового виробничого приватного підприємства 
«Украгротехнологія». Найменування балансоутримувача: Агропромислове вироб-
ниче приватне підприємство «Украгротехнологія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Кіровоградська обл., м. Олександрія, смт Пантаївка, вул. Урожайна (Дзержинсько-
го), 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з 
метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу 
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса 
замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних акти-
вів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвес-
тицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій. тис. грн – інформа-
ція уточнюється. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2017. Площа 
земельної ділянки: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: 
м. Олександрія, смт Пантаївка, вул. Урожайна (Дзержинського), 1. Замовник робіт 
з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 
2). Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Кіровоградській області.

Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, 
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта госпо-
дарювання, що проводив оцінку.

Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України від 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 сер-
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної 
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній 
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомо-
го 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, інфор-
мація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента 
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450 «Щодо показ-
ників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІ – ІІІ кварталах 2016 р.» 
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомляємо, що 
очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною 
комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта – окремо розташованої 
будівлі, становить 2,70 тис. грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити про-
позиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 
робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення 
на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімн. 801 РВ 
ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до 
13.02.2017 включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно зробити відміт-
ку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву 
об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта 
оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефони для довідок (0522) 33-32-38, 33-24-00.
конкурс відбудеться 17 лютого 2017 р. о 8.30 у рв фдму по кіровоград-

ській області за адресою: 25009, м. кіровоград, вул. глинки, 2, кімн. 708.

IнформацIя 
рв фдму по кіровоградській області про оголошення конкурсів  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

� 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення котельні площею 82,0 м2 
за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Діброви, 77/95, що пере-
буває на балансі Військової частини 2269 Національної гвардії України. Наймену-
вання балансоутримувача: Військова частина 2269 Національної гвардії України. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Ді-
брови, 77/95. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 
33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кіль-
кість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно 
з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які 
містять державну таємницю: дані відсутні. Дата оцінки (дата на яку проводиться 
оцінка майна) – 31.01.2017. Площа земельної ділянки: 82,0 м2. Місце розташу-
вання земельної ділянки: м. Олександрія, вул. Діброви, 77/95. Замовник робіт з 
оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 
2). Платник робіт з оцінки: інформація відсутня.

� 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення будівлі загальною площею 386,8 м2 
за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Толбухіна, 9а, що перебуває 
на балансі 2-го державного пожежно-рятувального загону Управління Державної 
служби з надзвичайних ситуацій України у Кіровоградській області. Найменування 
балансоутримувача: 2-й державний пожежно-рятувальний загін Управління Держав-
ної служби з надзвичайних ситуацій України у Кіровоградській області. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Толбухіна, 9а. Мета 
проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Елек-
тронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій 
станом на 01.01.2017, тис. грн – 36,422. Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
31.01.2017. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування зе-
мельної ділянки: м. Олександрія, вул. Толбухіна, 9а. Замовник робіт з оцінки – РВ 
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник 
робіт з оцінки: ТОВ «ТЕХ.АС» (тел. (066) 907-79-09).

� 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення матеріального складу № 2 за-
гальною площею 840,7 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, 
проїзд Аджамський, 3, що перебувають на балансі Кіровоградської гідрогеолого-
меліоративної партії. Найменування балансоутримувача: Кіровоградська 
гідрогеолого-меліоративна партія. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кірово-
градська обл., м. Кіровоград, проїзд Аджамський,3. Мета проведення незалежної 
оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-
38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника 
конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (не-
матеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвести-
цій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавер-
шених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 
17.01.2017, тис. грн: дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
31.01.2017. Площа земельної ділянки: 3 976,05 м2. Місце розташування земельної 
ділянки: м. Кіровоград, проїзд Аджамський, 3. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ 
по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з 
оцінки: ФОП Решко Л. А. (тел. (050) 457-11-10).

Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, 
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта госпо-
дарювання, що проводив оцінку.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го 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 сер-
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної 
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній 
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомо-
го 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, інфор-
мація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента 
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450 «Щодо показ-
ників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІ-ІІІ кварталах 2016 р.» 
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомляємо, що 
очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною 
комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна (не-
житлові приміщення), становить 2,08 тис. грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити про-
позиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 
робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення 
на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімн. 801 РВ 
ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до 
13.02.2017 включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно зробити відміт-
ку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву 
об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта 
оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
конкурси відбудуться 17 лютого 2017 р. о 8.30 у рв фдму по кіровоград-

ській області за адресою: 25009, м. кіровоград, вул. глинки, 2, кімн. 708.

львівська область
інформація 

рв фдму по львівській області про оголошення конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 

незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху загаль-

ною площею 15,4 м2 (кімн. № 111). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, 
вул. Клепарівська, 30. Балансоутримувач (Орендодавець): ДП МОУ «Готель «Влас-
та». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса 
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний пло-
щі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки 
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Кле-
парівська, 30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Теплоінвестсервіс».

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху за-
гальною площею 15,5 м2 (кімната № 112). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Львів, вул. Клепарівська, 30. Балансоутримувач (Орендодавець): ДП МОУ «Готель 
«Власта». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса 
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний пло-
щі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки 
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Кле-
парівська, 30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Західтеплоком».

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху за-
гальною площею 36,85 м2 (кімн. № 110 та № 109). Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Львів, вул. Клепарівська, 30. Балансоутримувач (Орендодавець): ДП МОУ 
«Готель «Власта». 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). Електро-
нна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки про-
порційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням про-
порційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: 
м. Львів, вул. Клепарівська, 30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.01.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Біоальтернатива».

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до 
нього (лист ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450) рекомендована максимальна 
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІІ – ІІІ кварталах 2016 року та 
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 080,00 
грн для нежитлових приміщень та їх частин.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го 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 сер-
тифіката 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 (нерухомо-
го 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, інфор-
мація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента 
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом 
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпе-
чення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових 
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції 
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а 
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити 
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

конкурс відбудеться в рв фдму по львівській області о 12.00 через 14 
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. львів, вул. січових 
стрільців, 3.

Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за 
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 
255-41-71; (032) 261-62-04.

полтавська область
інформація 

рв фдму по полтавській області про оголошення конкурсів  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  

до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення центрального відділення по-

штового зв’язку площею 5,0 м2 (розміщення торговельного об’єкта). Місцез-
находження об’єкта: вул. Шевченка, 48/36, м. Кобеляки, Полтавська обл. Балан-
соутримувач: ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості 
з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2016. Строк 
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для 
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник 
виконаних робіт: ФОП Детюк Д. В.

� 2. Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень площею 45,9 м2 (роз-
міщення офісного приміщення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Є. Гребінки, 3, 
м. Гребінка, Полтавська обл. Балансоутримувач: УДКСУ у Гребінківському районі 
Полтавської області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення 
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2016. Строк виконання робіт: 5 
календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання зві-
ту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: 
Селянське (фермерське) господарство «Каміла».

� 3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення коридору першо-
го поверху приміщення лікувального корпусу площею 2,0 м2 та частина не-
житлового приміщення вестибуля першого поверху приміщення спального 
корпусу № 2 площею 1,5 м2 (розміщення торговельного об’єкта). Місцезна-
ходження об’єкта: вул. Харківка, 64, м. Миргород, Полтавська обл. Балансоутриму-
вач: Спеціалзований Миргородський санаторій «Слава». Мета оцінки: визначення 
ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 
31.01.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-
лендарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській 
області. Платник виконаних робіт: ФОП Сазанський А. А.

� 4. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 83,6 м2 (розміщення 
офісного приміщення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Соборності (Леніна), 21, 
с. Максимівка, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ПД УДППЗ  
«Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії дого-
вору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2016. Строк виконання робіт: 5 календар-
них днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник 
робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ «Укртелеком».

� 5. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 58,1 м2 (розміщення 
офісного приміщення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Полтавська, 44, с. Бутенки, 
Кобеляцький р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета 
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. 
Запланована дата оцінки: 31.12.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у 
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ 
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ «Укртелеком».

� 6. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 91,3 м2 (розміщен-
ня офісного приміщення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Богданова (Миру), 6, 
с. Хорішки, Козельщинський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ПД УДППЗ 
«Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії 
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2016. Строк виконання робіт: 
5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання 
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних ро-
біт: ПАТ «Укртелеком».

� 7. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 18,7 м2 (розміщення 
офісного приміщення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Миру, 8, с. Полузір’я, Ново-
санжарський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета 
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. 
Запланована дата оцінки: 31.12.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у 
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ 
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ «Укртелеком».

� 8. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 251,2 м2 (розміщення 
офісного приміщення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Позена (Карла Маркса), 4, 
с. Оболонь, Семенівський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ПД УДППЗ «Укрпо-
шта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору 
оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних 
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: 
РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ «Укртелеком».

� 9. Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень відділення зв’язку 
площею 43,4 м2 (розміщення офісного приміщення). Місцезнаходження 

об’єкта: вул. Київська, 133, с. Піщане, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Балан-
соутримувач: ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості 
з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2016. 
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних 
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. 
Платник виконаних робіт: ПАТ «Укртелеком».

� 10. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 10,6 м2 (розміщення 
перукарні). Місцезнаходження об’єкта: вул. Навроцького, 9, м. Полтава. Балан-
соутримувач: ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Мета оцінки: 
визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запла-
нована дата оцінки: 31.12.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі 
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ 
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Пасічник Г. П.

� 11. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 54,0 м2 (роз-
міщення торговельного об’єкта). Місцезнаходження об’єкта: вул. Миру (Леніна), 
50а, с. Опришки, Глобинський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ПСПОВ «Ко-
лос». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору 
оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних 
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: 
РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: УДППЗ «Укрпошта».

� 12. Назва об’єкта: нежитлове приміщення (будівля) площею 47,4 м2 (роз-
міщення офісного приміщення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Європейська, 9, 
м. Полтава. Балансоутримувач: ДНЗ «Електрорадіотехнічний ліцей м. Полтави». Мета 
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. 
Запланована дата оцінки: 31.01.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у 
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ 
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Азаров В. Є.

� 13. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 46,8 м2 
(розміщення перукарні). Місцезнаходження об’єкта: вул. Небесної Сотні, 77, 
м. Полтава. Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська стоматологічна академія». Мета 
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. 
Запланована дата оцінки: 31.01.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів 
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: 
РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Яриш М. Р.

� 14. Назва об’єкта: частина технічного поверху площею 4,01 м2 та частина 
даху площею 47,25 м2, загальною площею 51,26 м2 (розміщення приймаль-
них антен для проведення радіомоніторингу). Місцезнаходження об’єкта: вул. 
Олени Пчілки, 44, м. Полтава. Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська стоматологіч-
на академія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії 
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.01.2017. Строк виконання робіт: 5 
календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). 
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: Дер-
жавне підприємство «Український Державний центр радіочастот».

� 15. Назва об’єкта: нежитлове приміщення в адміністративній будівлі 
загальною площею 3,0 м2 (розміщення банкомата). Місцезнаходження об’єкта: 
вул. Європейська, 155, м. Полтава. Балансоутримувач: Головне управління Державної 
фіскальної служби у Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з 
метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.01.2017. Строк 
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для до-
опрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.

Платник виконаних робіт: ПАТ КБ «Приватбанк».
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають 

відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 Положення); 
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповне-
ною інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та 
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки); 
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення 
(за наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претен-
денту ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені 
документи подаються у запечатаному конверті.

Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті 
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, пов’язаних 
з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не 
визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних пропозиціях 
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. 
За результатами аналізу звітності, проведеною Фондом державного майна України, 
регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: 
об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним 
об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та 
нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 080,00 грн.

Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною 
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які 
перевищують зазначені, не будуть враховані.

Претенденти на участь у конкурсах, які подали свої документи відповідно до 
інформації у газеті «Відомості приватизації» від 16 січня 2017 року № 3 (1023), бу-
дуть допущені до участі в конкурсах, які були оголошені в вищезазначеній газеті РВ 
ФДМУ по Полтавській області. Повторно подавати документи не потрібно.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської 
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області 
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) 
до 10.02.2017 включно.

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться 16.02.2017 
о 10.00 у рв фдму по полтавській області за адресою: вул. небесної сотні 
(вул. леніна), 1/23, м. полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. робоча група 
перебуває за адресою: вул. небесної сотні (вул. леніна), 1/23, м. полтава, 
36014, 4-й поверх, кімн. 417. телефон для довідок (05322) 2-89-58.

Відповідно до розділу ІІ пункту 4 Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, інфор-
мація про проведення конкурсу публікується в газеті «Відомості приватизації» 
за 14 – 30 днів до оголошеної дати проведення конкурсу.

Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області скасовує проведення 
конкурсів, які було опубліковано в газеті «Відомості приватизації» від 16 січня 
2017 року № 3 (1023), у зв’язку з недостатньою кількістю днів для публікації. 
конкурс відбудеться 16 лютого 2017 року.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської 
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській об-
ласті за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 
(кімн. 415) до 10 лютого 2017 р. включно.

тернопільська область
інформація 

рв фдму по тернопільській області про оголошення конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  

до проведення незалежної оцінки об’єктів
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень гаражів під літ. е поз. 1-6, 

1-7 площею 104,4 м2, реєстровий номер 01034260.1.ааабвж721, що пере-
буває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів. Місцез-
находження об’єкта оцінки: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з ме-
тою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, 
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління 
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. 
Телефакс замовника конкурсу: (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника кон-
курсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській 
області. Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «Світломакс». Балансова 
залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2017: – 26 072,00 грн. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 31.01.2017.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина фасадної стіни студентського гуртожит-
ку № 4 площею 1,0 м2, що перебуває на балансі Тернопільського національного 
економічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Львівська, 4, 
м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для роз-
рахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ 
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного 
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна 
адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ 
по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Савченко Володимир Валері-
йович. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 10.01.2017: – 907,65 
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 31.01.2017.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190.

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону 
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в 
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна 
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1. «Оцінка 
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних діля-
нок та майнових прав на них».

Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну до-
кументацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті 
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», за-
значити назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта 
оціночної діяльності, який подає заяву), а саме:

1) заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за вста-
новленою формою; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 
розділу 1 Положення (за наявності); інформацію про претендента (додаток 4 до По-
ложення); письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом 
до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені 
їх особистими підписами та печаткою претендента; 2) документи щодо практич-
ного досвіду претендента та оцінювачів з виконання робіт з оцінки та інформацію 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); 
копії висновків про вартість майна або витягів зі звітів, підписаних оцінювачами, 
що будуть залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента. 
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – окремі будівлі, 
приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-складської та складської 
нерухомості; до об’єкта оцінки № 2 – нерухоме майно – конструктивні частини 
будівель (фасади, фасадні стіни, дахи); 3) конкурсну пропозицію претендента, яка 
подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни 
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Продовження таблицівиконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк 
виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних 
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт 
з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із за-
конодавством. До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, 
вартість послуг з оцінки майна яких не перевищує 2 080,00 грн.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного 
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль, 
вул. Танцорова, 11, каб. 504. Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.

Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпе-
чення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській 
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) 
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.

конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації 
в газеті «відомості приватизації» о 10.00 в рв фдму по тернопільській області 
за адресою: м. тернопіль, вул. танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань).

харківська область
інформація 

рв фдму по харківській області про оголошення конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди

№ 
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахо-
дження (індекс, адреса), балансоутримувач (назва, 

код за ЄДРПОУ, контактний телефон) 
Дата оцінки Мета проведення 

оцінки

Інформація про 
замовника/плат-

ника
1 Частина даху 2-поверхової будівлі їдальні (інв. 

№ 10310002) загальною площею 30,0 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Тимурівців, 37, що обліковується на 
балансі ДЗ «Центр професійно-технічної освіти № 3 
м. Харкова», 2547910

16.01.17 Визначення вар-
тості об’єкта з ме-
тою продовження 
договору оренди

ТОВ «Лайфселл»

2 Частина покрівлі 9-поверхової будівлі гуртожитку (інв. 
№ 10313502) загальною площею 15,0 м2 за адресою; 
м. Харків, бульв. І. Каркача, 18, що обліковується на 
балансі ДЗ «Центр професійно-технічної освіти № 1 
м. Харкова», 25456391, тел.: 99-11-31 99-30-30

16.01.17 Визначення вар-
тості об’єкта з ме-
тою продовження 
договору оренди

ТОВ «Лайфселл»

3 Частина нежитлового приміщення машинного відділення 
ліфта та частина покрівлі даху 14-поверхового навчаль-
ного корпусу, пам’ятка архітектури (інв. № 103100012), 
загальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, 
майдан Свободи, 4, що обліковується на балансі Хар-
ківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 
2071205, тел.: 705-12-47, 707-52-31, 705-12-53

10.01.17 Визначення вар-
тості об’єкта з ме-
тою продовження 
договору оренди

ТОВ 
«Єврозв’язок»

4 Нежитлові приміщення (літ. Е-1, Г-1, Б-1, Ж-1, В-2, 
А-2, Д-2), естакада, загальною площею 2 737,3 м2 
за адресою: м. Харків, пров. Борзий, 7, балансоутри-
мувач відсутній, 32266548

01.02.17 Визначення вар-
тості об’єкта з ме-
тою продовження 
договору оренди

УВП «Конвектор» 
Харківської місь-
кої громадської 
організації інва-
лідів «Креавита» 

5 Нежитлові приміщення – кімн. № 32, 33, 34, 35 на 
1-му поверсі 12-поверхової будівлі виробничого 
корпусу загальною площею 202,4 м2, за адресою: 
м. Харків, вул. Космічна, 21а, що перебувають на 
балансі ДП УДПІ «УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ», 02497980, 
тел.: (057) 701-07-30, 701-07-29

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ФОП Адамович 
О.О.

6 Нежитлові приміщення – частина кімнати № 102 на пер-
шому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 4, 
інв. № 103000117, загальною площею 6,0 м2 за адресою: 
м. Харків, пров. Отакара Яроша, 13, що пе ребувають на 
балансі Харківського національного уні вер ситету В. Н. 
Каразіна, 2071205, тел.: 705-12-47, 707-52-31

27.01.17 Визначення вар-
тості об’єкта з ме-
тою продовження 
договору оренди

ФОП Лесик 
Д. О.

7 Нежитлові приміщення – кімнат № 34, 35, 36, 37 на 
1-му поверсі двоповерхової будівлі житлового будин-
ку (літ. А-2) загальною площею 16,1 м2 за адресою: 
Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Центральна (Лені-
на), 80, що перебувають на балансі ВАТ «Вовчанська 
взуттєва фабрика» та не увійшли до його статутного 
фонду при приватизації, 00308324, тел. 2-23-62

14.02.17 Визначення вар-
тості об’єкта з ме-
тою продовження 
договору оренди

АТ «Ощадбанк» 

8 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 8, 9 на другому 
поверсі 3-поверхової будівлі стендового корпусу (інв. 
№ 35801) загальною площею 82,4 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Весніна, 7, що перебуває на балансі Дер-
жавного підприємства «Український державний нау ково-
дослідний вуглехімічний інститут», 190443, тел. 704-13-18

11.01.17 Визначення вар-
тості об’єкта з ме-
тою продовження 
договору оренди

ФОП Галу-
щак А. П.

9 Нежитлове приміщення – кімн. № 9 на 2-му поверсі 
3-поверхової будівлі лабораторного корпусу загальною 
площею 10,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Мироно-
сицька, 25, що перебуває на балансі ДУ «Державний 
науково-дослідний і проектний інститут основної хімії», 
00209740, тел.: (057) 700-01-23, 700-48-25

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ТОВ «УМК»

10 Нежитлове приміщення – кімн. № 4 (за техпаспортом) 
на 3-му поверсі 4-поверхової будівлі навчального кор-
пусу, пам’ятка архітектури, загальною площею 87,2 м2 
за адресою: м. Харків, просп. Московський, 45, що пе-
ребуває на балансі Харківського національного техніч-
ного університету сільського господарства імені Петра 
Василенка, 00493741, тел. (057) 700-38-88, 700-39-14

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ПП «Центр про-
фесійної підго-
товки водіїв»

11 Нежитлові приміщення – кімн. № 43, 44 на 1-му по-
версі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 5 загальною 
площею 19,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілино-
градська, 58, що перебуває на балансі Харківського 
національного університету радіоелектроніки, 
02071197, тел. (057) 702-10-16, 702-10-13

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ФОП Зай-
цев А. Г.

12 Нежитлове приміщення – кімн. № 2 на 1-му поверсі 
5-поверхової будівлі гуртожитку № 1 загальною пло-
щею 49,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 10, 
що перебуває на балансі Харківського національного 
університету радіоелектроніки, 02071197, тел. (057) 
702-10-16, 702-10-13

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ФОП Зай-
цев А. Г.

13 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 11 на 1-му 
поверсі 6-поверхової будівлі учбового корпусу загаль-
ною площею 2,25 м2 за адресою: м. Харків, пр. Науки, 
14, 02071197, тел. (057) 702-10-16, 702-10-13

На дату 
укладення 

договору на 
проведення 
незалежної 

оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ФОП Зай-
цев А. Г.

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах пода-
ють до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному 
конверті, яка складається з:

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 ви-
конання 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 ви-
міру – 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 діяль-
ності» та дату конкурсу.

конкурс відбудеться у рв фдму по харківській області за адресою: 
м. харків, театральний майдан,1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після 
опублікування цієї інформації. тел. для довідок (057) 700-77-19.

Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області 
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири ро-
бочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

хмельницька область
інформація 

рв фдму по хмельницькій області про оголошення конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 

незалежної оцінки об’єктів державної власності
� Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 29,9 м2 (у т. 

ч. площа загального користування – 6,5 м2) у будинку побуту. Балансоутриму-
вач – Хмельницька філія «Концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: 
вул. Майборського, 15/1, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – 
продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: 
(0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом 
на 28.12.2016 – 5 909,02 грн. Розмір земельної ділянки – 0,12 га. Місце розташуван-

ня земельної ділянки: вул. Майборського, 15/1, м. Хмельницький. Цільове призна-
чення земельної ділянки – господарська діяльність. Правовий режим земельної ді-
лянки – право постійного користування. Дата оцінки – 31.01.2017. Строк виконання 
робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій 
області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Каммед-Збут».

�  Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення ательє загальною площею 
220,5 м2 на першому поверсі житлового будинку. Балансоутримувач – 
Хмельницька філія «Концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: вул. 
Вокзальна, 95, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Мета проведення 
незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адре-
са замовника конкурсу – (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua Дата оцін-
ки – 31.01.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з 
оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП 
Бартиш Світлана Іванівна.

� Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею 495,3 м2 
на першому поверсі прибудови до житлового будинку. Балансоутримувач – 
Хмельницька філія «Концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: вул. 
І Франка, 55, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення 
договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-
56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua Дата оцінки – 31.01.2017. Строк виконання ро-
біт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій 
області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Мельник Ірина Станіславівна. Поді-
бними об’єктами до об’єктів оцінки № 1-3 є: приміщення та частини будівель (не-
рухомість комплексного використання).

За рекомендацією ФДМУ очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що 
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця конкурсу з 
оцінки об’єктів нерухомого майна, – 2,08 тис. грн.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у 
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:

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 сьо-
мим 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 запеча-
таному 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. Хмель-
ницький, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45  
(приймальня), 79-56-16.

Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом, 
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ 
РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) до 8 лютого 2017 року (включно) 
до 17.00.

конкурс відбудеться 14 лютого 2017 року о 10.00 у рв фдму по хмель-
ницькій області за адресою: 29000, м. хмельницький, вул. соборна, 75.

Чернівецька область
інформація 

рв фдму по Чернівецькій області про об’єкт оцінки
� Назва об’єкта оцінки: приміщення будівлі виробничо-лабораторного 

корпусу (літ. а) загальною площею 143,0 м2. Найменування балансоутримува-
ча: Чернівецька філія Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України». Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: 58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194а. Мета 
проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-
84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника 
конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюють-
ся: 71.20; 72.19. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, осно-
вні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами): 34 666,00 грн станом на 31.12.2016. Кількість земельних ділянок (зазна-
чається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних 
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усьо-
го: 0,1951 га. Місце розташування земельної ділянки: 58013, м. Чернівці, вул. Героїв 
Майдану, 194а. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування нежи-
лих будівель. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190.

Платником робіт для надання послуг з оцінки вищезгаданого об’єкта виступа-
тиме потенційний орендар, який виявив бажання укласти договір оренди – юри-
дична особа – Приватна установа «Недержавний освітній заклад «Чернівецький 
навчально-курсовий центр».

Замовником робіт для надання послуг з оцінки об’єкта виступатиме – РВ ФДМУ 
по Чернівецькій області.

Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта не може переви-
щувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з 
оцінки майна.

Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурс-
ною комісією під час обрання переможця, – 1 725,00 грн.

До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються пре-
тенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, 
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за 
напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка 
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та 
майнових прав на них».

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної квалі-
фікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися чинними 
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Дер-
жавному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Держав-
ного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого нака-
зом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13.08.2013 за № 637/23469.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та до-
датках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єкта оціночної діяль-
ності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені 
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до По-
ложення формами.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є – приміщення, частини будівель, 
зокрема офісні, торговельно-офісні, торговельна нерухомість та нерухомість під 
заклади громадського харчування.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового 
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до 
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної 
дати проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс 
з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки 
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інфор-
мації про оголошення конкурсу о 10.00 у рв фдму по Чернівецькій області 
за адресою: м. Чернівці, вул. л. кобилиці, 21а. телефон для довідок (0372) 
55-44-84.

м. київ
інформація 

рв фдму по м. києву про оголошення конкурсів з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

� 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати для погодження договору оренди (за заявою від 
сторонньої організації).

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Платник робіт з 

оцінки об’єкта
Орієнтовна 
дата оцінки

1 Нежитлове 
приміщення

330,8 м. Київ, вул. І. 
Федорова, 4, 
корпус № 21

ДП «НДІ «Квант» ТОВ «Доктор 
Філін»

31.01.17

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Платник робіт з 

оцінки об’єкта
Орієнтовна 
дата оцінки

2 Нежитлове 
приміщення

1,0 м. Київ, 
вул. Чорново-
ла, 28/1

ДУ «Науково-практичний медич-
ний центр дитячої кардіології та 
кардіохірургії МОЗ України»

ФОП Набока І. В. 31.01.17

3 Нежитлове 
приміщення

1,0 м. Київ, 
вул. Чорново-
ла, 28/1

ДУ «Науково-практичний медич-
ний центр дитячої кардіології та 
кардіохірургії МОЗ України»

ТОВ «Срібна роса» 31.01.17

4 Нежитлове 
приміщення

60,0 м. Київ, 
вул. Мельнико-
ва, 24

ДУ «Науково-практичний медич-
ний центр дитячої кардіології та 
кардіохірургії МОЗ України»

ТОВ «Др. Рьодегер 
Кейтерінг Сервіс 
Інтернейшанел»

31.01.17

5 Нежитлове 
приміщення

19,0 м. Київ, 
вул. Чорново-
ла, 28/1

ДУ «Науково-практичний медич-
ний центр дитячої кардіології та 
кардіохірургії МОЗ України»

ФОП Лев Г. С. 31.01.17

6 Нежитлове 
приміщення

2,0 м. Київ, 
вул. Чорново-
ла, 28/1

ДУ «Науково-практичний медич-
ний центр дитячої кардіології та 
кардіохірургії МОЗ України»

ФОП Сурков А. Г. 31.01.17

7 Нежитлове 
приміщення

32,15 м. Київ, 
вул. Мельнико-
ва, 24

ДУ «Науково-практичний медич-
ний центр дитячої кардіології та 
кардіохірургії МОЗ України»

ТОВ «Госпітальний 
менеджмент»

31.01.17

8 Нежитлове 
приміщення

18,0 м. Київ, 
вул. Чорново-
ла, 28/1

ДУ «Науково-практичний медич-
ний центр дитячої кардіології та 
кардіохірургії МОЗ України»

ТОВ «Інтелекс» 31.01.17

9 Нежитлове 
приміщення

18,83 м. Київ, 
вул. Мельнико-
ва, 81 літ. «В»

ДП «Укроборонпостачальник» ФОП Сагратова 
К. Е.

31.03.17

10 Нежитлове 
приміщення

450,0 м. Київ, вул. В. 
Гетьмана, 6

ДП «Конструкторське бюро «Ар-
тилерійське озброєння»

ТОВ «Рент Хаус 
ЛТД»

31.01.17

� 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, м2 Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач
Платник ро-
біт з оцінки 

об’єкта

Орієнтов-
на дата 
оцінки

1 Частина даху та тех-
нічного поверху

4,0 (у т. ч. 2,0 
та 2,0)

м. Київ, 
вул. Круглоуні-
верситетська, 
20/1

Національний авіа-
ційний університет

ПрАТ «МТС 
Україна»

31.01.17

2 Нерухоме майно, а 
саме: нежитлові при-
міщення (спортзал, 
басейн, душові та 
інші приміщення) та 
спортивні споруди 
(волейбольна площад-
ка, баскетбольна пло-
щадка, бігова доріжка, 
площадка для ручного 
м’яча, трибуна, фут-
больне поле)

757,9 м2 
(584,4 м2, 

148,1 м2, 25,4 м2) 
та 6894,0 м2, 
а також 333,0 

пог. м (350,0 м2, 
738,0 м2, 

333,0 пог. м, 
1 650,0 м2, 
406,0 м2, 
3750,0 м2)

м. Київ, 
вул. Старосіль-
ська, 2

Вище професійне 
училище № 25 м. 
Києва

Київський 
університет 
імені Бориса 
Грінченка

31.01.17

3 Дах 3 599,0 м. Київ, просп. 
Академіка 
Глушкова, 1

Національний комп-
лекс «Експоцентр 
України»

ТОВ 
«А+ЕНЕР-
ДЖІ»

31.01.17

4 Частина нежитлового 
приміщення

4,0 м. Київ, 
вул. Горлів-
ська, 220

Київський профе-
сійний будівельний 
ліцей

ТОВ «МПС 
«Постірай-
Ка!»

31.01.17

5 Нежитлове при-
міщення

19,6 м. Київ, вул. І. 
Кудрі, 29

ДВНЗ «Київський 
коледж легкої про-
мисловості»

ФОП Кві-
рікашвілі 
Анзорі

31.01.17

6 Частина нежитлового 
приміщення

19,8 м. Київ, 
вул. Борщагів-
ська, 193

Національний авіа-
ційний університет

ФОП Абра-
мова С. Б.

31.01.17

7 Нежитлове при-
міщення

86,1 м. Київ, 
вул. Празь-
ка, 5

ДП «Науково-
дослідний інститут 
«Еластик»

ТОВ «Бліц 
Строй»

31.01.17

� 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач

Платник ро-
біт з оцінки 

об’єкта

Орієнтовна 
дата оцінки

1 Нежитлове при-
міщення

80,0 м. Київ, вул. А.Тупо-
лєва, 5а

ДП «Антонов» ФОП Карпен-
ко О. А.

31.01.17

2 Нежитлове при-
міщення

30,0 м. Київ, вул. А.Тупо-
лєва, 5а

ДП «Антонов» ФОП Карпен-
ко О. А.

31.01.17

3 Частина нежитло-
вого приміщення – 
об’єкт культурної 
спадщини

3,0 м. Київ, 
вул. Набережно-
Хрещатицька, 27 

Національний 
університет «Києво-
Могилянська ака-
демія»

ФОП Коло-
тницький Н. Л.

28.02.17

4 Нежитлове при-
міщення – об’єкт 
культурної спад-
щини

116,4 м. Київ, вул. Яросла-
вів Вал, 40

Київський націо-
нальний університет 
театру, кіно і теле-
бачення імені І. К. 
Карпенка-Карого

ФОП Турке-
ня Н. Д.

31.01.17

5 Нежитлове при-
міщення

253,1 м. Київ, вул. Лейп-
цизька, 6

ДЗ «Київський коледж 
зв’язку»

ФОП Турке-
ня Ю. Г.

31.03.17

6 Частина нежитло-
вого приміщення – 
об’єкт культурної 
спадщини

2,0 м. Київ, вул. А. Ян-
геля, 3

НТУУ «Київський полі-
технічний інститут ім. 
І. Сікорського»

ПАТ «Креді 
Агріколь 
Банк»

31.01.17

7 Нежитлове при-
міщення

60,9 м. Київ, вул. Є. Хар-
ченка (вул. Леніна), 2

Бортницьке між-
районне управління 
водного господарства 
ім. Гаркуші М. А.

ФОП Парішку-
ра В. В.

31.01.17

конкурси відбудуться 13 лютого 2017 року об 15.00 в рв фдму по м. киє-
ву за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36. 

Документи приймаються до 12.30 6 лютого 2017 року за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-36.

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з 
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки 
окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному 
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, який відбудеться 13 лютого 2017 року».

Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 

до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження прак-
тичної 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, інфор-
мація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента 
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина 
нежитлового приміщення та частина нерухомого майна) є: окремі будівлі, при-
міщення, частини будівель.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – дах (частина даху та технічного по-
верху) є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних 
операторів та рекламних носіїв.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки частина нежитлового приміщення – 
об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які 
становлять культурну цінність.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нерухоме майно, а саме: нежитлові 
приміщення та спортивні споруди є: спортивні споруди.

дніпропетровська область
інформація 

рв фдму по дніпропетровській області про оголошення конкурсу 
з відбору виконавців робіт із землеустрою

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеу-
строю з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою держав-
ної власності, на якій він розташований, а саме: встановлення або відновлення меж 
земельної ділянки; погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та 
землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної 
ділянки у державному земельному кадастрі, присвоєння кадастрового номера та 
внесення відомостей до національної кадастрової системи, у тому числі перевірка 
файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигля-
ді (обмінного файла); погодження та затвердження документації із землеустрою у 
встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи 
документації із землеустрою; підготовка інших матеріалів та документів, необхід-
них для продажу земельної ділянки.

Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва гру-
пи д – житловий будинок на 44 квартири (разом із земельною ділянкою) 
за адресою: м. Кам’янське, вул. Дружби народів, 39, балансоутримувач – ПрАТ 
«ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

орієнтований розмір земельної ділянки: відсутній.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2010 

№ 1135 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що під-
лягають приватизації, та виключення з переліку» зі змінами.

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із 
землеустрою: відповідну документацію із землеустрою, погоджену та затверджену 
у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації 
із землеустрою; витяг із державного земельного кадастру про присвоєння када-
стрового номера земельній ділянці; документ, що підтверджую встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Дніпро-
петровській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, 
крім поштових реквізитів робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт 
із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У кон-

верті мають містися підтверджені документи з їх описом та окремий запечатаний 
конверт з конкурсної пропозицією. До підтвердних документів, які подаються на 
розгляд конкурсної комісії, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відпо-
відно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеу-
строю, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що 
засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників, 
крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстра-
ційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповід-
ний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих 
документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за 
ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують 
відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до ви-
конавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід 
роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має 
бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити пре-
тендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і 
матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; копії спеці-
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вінницька область
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по вінницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

03450695, Барський коледж транспорту та будівництва Національного транспортного університету, 23000, 
Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 7, тел. (04341) 2-16-14

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення у 
підвалі 5-поверхового гуртожитку (літ. А)

– 23000, Вінницька обл., Барський р-н, 
м. Бар, вул. Героїв Майдану, 11/14

111,4 283 179,00 2 роки 364 дні Здійснення торгівлі непродоволь-
чими товарами

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. вінниця, вул. гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, рв фдму по вінницькій об-
ласті. 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».

дніпропетровська область
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по дніпропетровській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

40783970, ДВНЗ Криворізький економічний інститут «Київський національний економічний університет ім. Вадима 
Гетьмана», м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 64, тел. (0564) 90-15-12

Частина ґанку 02070884.9.УЖЖШКЯ027 м. Кривий Ріг, вул. Медична, 16 19,0 18 918,00 2 роки 364 дні Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарі 
підакцизної групи, у навчальному закладі

2 Міністерство освіти 
і науки України

40783970, ДВНЗ Криворізький економічний інститут «Київський національний економічний університет ім. Вадима 
Гетьмана», м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 64, тел. (0564) 90-15-12

Частина ґанку 02070884.9.УЖЖШКЯ027 м. Кривий Ріг, вул. Медична, 16 18,0 17 925,00 2 роки 364 дні Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарі 
підакцизної групи, у навчальному закладі

3 Міністерство освіти 
і науки України

01116130, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна, м. Дніпро, 
вул. Лазаряна, 2, тел. (056) 776-59-47

Нежитлові вбудовані 
приміщення

Інформація відсутня м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2 825,5 8 404 404,00 1 рік Розміщення приватного навчального закладу

4 Міністерство освіти 
і науки України

01116130, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна, м. Дніпро, 
вул. Лазаряна, 2, тел. (056) 776-59-47

Нежитлові вбудовані 
приміщення

01116130.1.ЯОЧПКЧ012 м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2 311,65 3 345 067,00 1 рік Розміщення приватного навчального закладу

5 Державна казначей-
ська служба України

37004367, Державна казначейська служба України у Покровському районі Дніпропетровської області, Дніпропетров-
ська обл., смт Покровське, вул. 40 років Жовтня, 30а, тел. (05638) 2-75-38

Нежитлове приміщення 
(споруда гаража)

37004367.1.АААДЕГ087 Дніпропетровська обл., смт По-
кровське, вул. 40 років Жовтня, 30а

45,9 310 555,00 2 роки 11 місяців Розміщення складу без права торгівлі

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

донецька область
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по донецькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

02070789, Донбаська державна машинобудівна академія, 84313, Донецька обл., 
м. Краматорськ, вул. Академічна, 72, тел. (0626) 41-68-09

Частина веранди першого поверху будівлі 
учбового корпусу № 2

02070789.1.ОКМЕМЛ006 Донецька обл., м. Краматорськ,  
бульв. Маши нобудівників, 39

14,0 40 334,00 1 рік Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів 
підакцизної групи, у навчальному закладі

2 Міністерство освіти 
і науки України

01242886, ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж», 87526, Донецька обл., 
м. Маріуполь, просп. Свободи, 90, тел. (0629) 58-37-54

Нежитлові вбудовані приміщення першого 
поверху будівлі

01242886.1.АААДДЛ863 Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Сво-
боди, 90

407,0 1 211 728,00 2 роки 360 днів Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів 
підакцизної групи, у навчальному закладі

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. харків, майдан театральний, 1, рв фдму по донецькій області. Заяви подаються 
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до 
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Закарпатська область
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по Закарпатській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за не-

залежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди мета оренди

1 Міністерство освіти 
і науки України

00389110, Свалявський технічний коледж Національного університету харчових технологій, 
тел. (03122) 2-24-58

Вбудовані приміщення першого поверху будівлі їдальні 
літ. Ж, у т. ч.: вбудоване приміщення (поз. 2-10) та час-
тини приміщень (поз. 2-8, 2-1)

02070938.34.ГТАДСП231 Закарпатська обл., м. Сваля-
ва, вул. Духновича, 6

121,0 516 549,00 35 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів 
підакцизної групи, у навчальному закладі

2 Державна казначей-
ська служба України

37891119, Управління Державної казначейської служби України у Хустському районі Закар-
патської області, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 38, тел. (03142) 4-52-01

Вбудовані приміщення (поз. 12, 13) на першому повер-
сі нежитлової будівлі літ. «А»

37891119.1.АААГБГ733 Закарпатська обл., м. Хуст, 
вул. Карпатської Січі, 38

47,6 231 156,00 2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що провадить 
діяльність у сфері права (надання юридичної допомоги)

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

ального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, 
або відповідних допусків до державної таємниці (за необхідності); згода на обробку 
персональних даних (додаток 4) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів 
на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має 
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт із землеустрою з урахуванням 
додатку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконання робіт із зем-
леустрою, а також строку виконаних робіт, зазначеного у календарних днях.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несво-
єчасності їх подання, претендент до участі у конкурсі не допускається.

Документи на участь у конкурсі подаються до відділу документального забез-
печення, архівної та адміністративно господарської роботи за адресою: м. Дніпро-
петровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 10.

Останній день приймання заяв на участь у конкурсі – 22.02.2017 (включно) 
до 17.00.

конкурс відбудеться 03.03.2017 об 11.00 у рв фдму по дніпропетров-
ській області за адресою: м. дніпропетровськ, вул. центральна, 6. телефон 
для довідок (056) 744-11-41.

донецька область
інформація 

рв фдму по донецькій області про оголошення конкурсів 
з відбору виконавців робіт із землеустрою

І. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле-
устрою щодо відведення земельної ділянки з метою продажу об’єкта приватизації 
разом із земельною ділянкою (погодження меж земельної ділянки з суміжними 
землекористувачами; визначення та закріплення меж земельної ділянки в нату-
рі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з 
реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі та присвоєння 
кадастрового номера; погодження та затвердження документації із землеустрою у 
встановленому порядку, одержання позитивного висновку державної експертизи 
документації із землеустрою, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних 
для продажу земельної ділянки).

Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва – кіно-
театр на 500 місць разом із земельною ділянкою за адресою: 85307, Донецька 
обл., м. Покровськ, мкр-н Шахтарський, 28а. Балансоутримувач відсутній.

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавер-
шеного будівництва – кінотеатр на 500 місць, одноповерховий, цегляний площею  
1 246,9 м2 з ґанком площею 31,7 м2 та тамбурами площами 8,0 м2, 4,6 м2, 4,5 м2. 

розмір земельної ділянки буде визначатися при проведенні робіт із 
землеустрою.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: Закон України «Про привати-
зацію державного майна», Закон України «Про особливості приватизації об’єктів 
незавершеного будівництва», наказ ФДМУ від 13.01.1998 № 30 «Про перелік 
об’єктів, що підлягають приватизації», наказ РВ ФДМУ по Донецькій області від 
02.12.2016 № 01007 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта держав-
ної власності групи Д».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із 
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, витяг з 
Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній 
ділянці, позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою, 
інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

ІІ. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під 
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.

Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи а – група 
будівель і споруд автостанції у складі: будівля автостанції площею 236,1 м2, туа-
лет площею 48,7 м2, навіс площею 226,9 м2, навіс площею 12,6 м2, огорожа площею 
18,2 м2, огорожа площею 13,6 м2, замощення площею 5 215,0 м2 за адресою: вул. Ма-
яковського, 48/18а, смт Ялта, Мангушський (Першотравневий) р-н, 87450, що облі-
ковується на балансі ПуАТ «Донецьке обласне підприємство автобусних станцій».

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташована група будівель і 
споруд автостанції загальною площею під забудовами 524,0 м2, орієнтовна площа 
земельної ділянки – 5 500,0 м2.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 21.02.2011 
№ 230, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 20.02.2014 № 547, наказ РВ 
ФДМУ по Донецькій області від 25.01.2017 № 00088, вимоги п. 6 ст. 120 Земель-
ного кодексу України та п. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України.

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із 
землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастро-
вого номера земельній ділянці.

Умови конкурсу.
Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Донецькій області 

конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових рек-
візитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» 
із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міс-
титися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з кон-
курсною пропозицією. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно 
до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, 
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420, зі змінами); копія документа, що 
засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників 
податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийнят-
тя реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для пре-
тендента – фізичної особи); копії установчих документів претендента та довідки про 
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної 
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, вста-
новленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова 

інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на 
виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено: вид документації із земле- 
устрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати 
замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами 
виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до 
Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого 
наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців – 
претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням подат-
ку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

конкурс відбудеться 28.02.2017 о 10.00 в рв фдму по донецькій облас-
ті за адресою: 61057, м. харків, майдан театральний, 1 (4-й поверх, відділ 
приватизації та постприватизаційного контролю).

Конкурсна документація на участь у конкурсі подається до відділу інформацій-
ного та організаційно-документального забезпечення регіонального відділення: 
61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, 3-й поверх, не пізніше ніж за п’ять робочих 
днів до оголошеної дати проведення конкурсу – до 20.02.2017 (включно).

Телефон для довідок (057) 700-03-14 (відділ приватизації та постприватиза-
ційного контролю).

полтавська область
інформація 

рв фдму по полтавській області про оголошення повторного конкурсу 
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу об’єкта 

приватизації разом із земельною ділянкою
1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із зем-

леустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на 
якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної ділянки та по-
годження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого 
зразка; проведення робіт із присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; 
внесення відомостей до бази даних Центру державного земельного кадастру; по-
годження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; 
отримання позитивного висновку державної експертизи документації із земле- 
устрою та витягу з Державного земельного кадастру; підготовка інших матеріалів 
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).

Землеустрою підлягають земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти 
державної власності групи а:

громадська будівля літ. а-1 (магазин-павільйон) загальною площею 
166,8 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: 39508, Полтавська обл., 
Карлівський р-н, с-ще Михайлівське, вул. Горького, 5а;

громадська будівля літ. а-1 (магазин з підвалом) загальною площею 
318,6 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: 39508, Полтавська обл., 
Карлівський р-н, с-ще Голобородьківське, вул. Центральна, 3в;

нежитлова будівля літ. а-1 загальною площею 186,5 м2 разом із земель-
ною ділянкою за адресою: 37734, Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Тарасен-
кове, вул. Шевченка, 7/1а, що перебуває на балансі СТОВ Агрофірма «Оржицька» 
(код за ЄДРПОУ 00845855);

група інвентарних об’єктів у складі: магазин літ. а-1, сарай літ. б, б-1, 
сарай літ. в за адресою: 38722, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Бричків-
ка, вул. Леніна, 8, що перебуває на балансі ТОВ «Агрофірма «Петрівське» (код за 
ЄДРПОУ 38026732);

побутовий корпус літ. тс-II загальною площею 705,3 м2 разом із земель-
ною ділянкою за адресою: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Харчовиків, 6, 
що перебуває на балансі Колективного підприємства «Полтавський м’ясокомбінат» 
(код за ЄДРПОУ 00424214);

громадська будівля (офіс) літ. об-1 загальною площею 327,4 м2 разом із 
земельною ділянкою за адресою: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Хар-
човиків, 6, що перебуває на балансі Колективного підприємства «Полтавський 
м’ясокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00424214);

громадський будинок літ. а-1 загальною площею 156,8 м2 разом із зе-
мельною ділянкою за адресою: 37300, Полтавська обл., Гадяцький р-н, м. Гадяч, 
вул. Героїв Майдану, 75, що перебуває на балансі ТДВ «Гадяцький елеватор» (код 
за ЄДРПОУ 00955650).

розмір земельних ділянок буде визначатися у процесі проведення ро-
біт із землеустрою.

2. Підстави для замовлення робіт із землеустрою – накази ФДМУ: від 04.08.2016 
№ 1517, від 29.06.2016 № 1246, від 08.09.2016 № 1667, від 04.11.2015 № 1640, від 
05.07.2016 № 1291, від 14.11.2016 № 2062 «Про включення до переліку об’єктів 
державної власності групи А, що підлягають приватизації».

3. Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із 
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений 
та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної екс-
пертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про 
присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; документ, що підтверджує вста-
новлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими 
знаками, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

Умови конкурсу.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Полтав-

ській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім 
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із 
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У кон-
верті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний 
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відпо-
відно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із земле-
устрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами); копія 
документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних 

осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовля-
ються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відміт-
ку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння 
йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); 
документи, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим 
чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація 
претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання 
робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку 
пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, 
та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами викона-
них робіт; згоду на обробку персональних даних (для фізичних осіб – підприємців).

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням подат-
ку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається у календарних днях.

Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по 
Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 415.

Кінцевий термін подання конкурсної документації – 23.02.2017 включно.
конкурс відбудеться 03.03.2017 о 14.00 у рв фдму по полтавській об-

ласті за адресою: м. полтава, вул. небесної сотні, 1/23, кімн. 402.
Телефони для довідок: (05322) 2-24-86, 56-35-55.

Чернігівська область
інформація 

рв фдму по Чернігівській області про оголошення конкурсу  
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки до продажу 
земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об’єкти 

незавершеного будівництва, що підлягають приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із зем-

леустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, 
погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому по-
рядку, отримання позитивного висновку державної експертизи документації із 
землеустрою (у разі необхідності її проведення), отримання витягу з Державного 
земельного кадастру про земельну ділянку, підготовка інших матеріалів та доку-
ментів, необхідних для продажу земельної ділянки.

Дані про об’єкти землеустрою:
1. незавершене будівництво клубу (відділення № 3) за адресою: Чернігів-

ська обл., Талалаївський р-н, с. Слобідка, вул. Перемоги, 16.
Об’єкт – одноповерхова будівля з білої цегли, будівельна готовність близько 

40%. розмір земельної ділянки визначається в ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2008 

№ 890 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що під-
лягають приватизації, та виключення з переліку».

2. незавершене будівництво другої черги теплиці за адресою: Чернігівська 
обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 25.

орієнтовна площа земельної ділянки – 1,0300 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 13.11.1998 

№ 2138 «Про перелік об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають при-
ватизації».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із 
землеустрою: документація із землеустрою, зокрема проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки; позитивний висновок державної експертизи (у разі 
необхідності її проведення), витяг з Державного земельного кадастру про земельну 
ділянку, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконав-
ців робіт із землеустрою.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім 
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із 
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У кон-
верті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний 
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (дода-
ток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, за-
твердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420); копія документа, що засвідчує 
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників подат-
ків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії 
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифіка-
ційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, 
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним 
законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація пре-
тендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання 
робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку 
пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замов-
ник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами 
виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення 
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом 
ФДМУ від 29.09.11 № 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на 
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням подат-
ку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

Останній день подання конкурсної документації – 22.02.2017.
конкурс відбудеться 01.03.2017 о 10.00 в рв фдму по Чернігівській об-

ласті за адресою: м. Чернігів, просп. миру, 43, кімн. 305.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по 

Чернігівській області.
Місцезнаходження комісії: РВ ФДМУ по Чернігівській області, м. Чернігів, просп. 

Миру, 43, каб. 305. Телефон для довідок (0462) 67-63-02.
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ОГОЛОШеННЯ ПРО ПРОВеДеННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРеНДИ МАЙНА

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРеНДУ МАЙНА ДеРЖАВНИХ 
ПІДПРИєМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація 
клінічної лікарні «феофанія» державного управління  

справами про проведення конкурсу на право  
оренди нерухомого державного майна

Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: Клінічна лікарня 
«Феофанія» Державного управління справами, 03143, м. Київ, вул. Академіка За-
болотного, 21.

� Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно на 2-му 
поверсі адміністративно-побутового корпусу площею 23,45 м2.

Мета використання: приміщення для проведення господарської діяльності з 
медичної практики.

Орендодавець: Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, 
03143, м. Київ, вул. Заболотного, 21.

Орган управління майном: Державне управління справами.
Ринкова вартість майна, що пропонується в оренду, становить 311 700,00 грн. 
початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики роз-

рахунку і порядку використання орендної плати за оренду державного майна, за-
твердженої постановою КМУ від 04.10.95 № 786 (зі змінами та доповненнями), вихо-
дячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку та орендною ставкою 
20%, за базовий місяць розрахунку – грудень 2016 року становить 5 195,00 
грн (п’ять тисяч сто дев’яносто п’ять гривень) на місяць (без пдв).

Основні умови проведення конкурсу:
найвищий запропонований розмір місячної орендної плати за використання 

зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати при 
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу; страхування орен-

дованого майна на користь орендодавця та надання орендодавцю копій договору 
страхування орендованого майна, страхового поліса та копій платіжних доручень 
після укладення договору оренди протягом 20 календарних днів; зобов’язання 
орендаря погоджувати з орендодавцем внесення змін до складу орендованого 
майна; дотримання вимог експлуатації об’єкта оренди; термін дії договору орен-
ди – 2 роки 9 місяців; використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; 
переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди протягом місяця з 
моменту повідомлення про визнання його переможцем конкурсу. На підтверджен-
ня зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен 
сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати 
на розрахунковий рахунок орендодавця протягом 14 календарних днів з моменту 
повідомлення йому про визнання його переможцем конкурсу. Внесений завда-
ток підлягає зарахуванню в рахунок оплати за останній місяць оренди майна. У 
випадку відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди, завдаток 
поверненню не підлягає.

Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір 
орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання умов конкурсу.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії 
такі документи:

заяву про участь у конкурсі та документи, передбачені Переліком документів, 
які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить 
до державної власності, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.03.2013 
за № 346/22878; відомості про учасника конкурсу, визначені наказом ФДМУ від 
13.10.2004 № 2149 «Порядок проведення конкурсу на право оренди державного 
майна»; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу.

Конкурсні пропозиції подаються у конвертах з написом «На конкурс», запе-
чатаних печаткою учасника конкурсу. Заяви на участь у конкурсі приймаються 
протягом 16 календарних днів після опублікування інформації в газеті «Відомості 
приватизації». Документи приймаються за адресою: Клінічна лікарня «Феофанія» 
Державного управління справами, 03143, м. Київ, вул. Заболотного, 21 (кімн. 203 
канцелярія).

конкурс відбудеться о 16.00 через 20 календарних днів після опубліку-
вання цієї інформації в газеті «відомості приватизації» в адміністративному 
корпусі за адресою: 03143, м. київ, вул. Заболотного, 21 (кімн. 320).

Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном (044) 259-67-83.

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

інформація 
остерської кеЧ району про проведення конкурсу  

на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Остерська КЕЧ району, 

адреса: 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Ювілейна, 3.
� Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлова будівля солдат-

ської їдальні № 804 загальною площею 31,0 м2 в деснянському гарнізоні 
за адресою: 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, військове 
містечко № 1.

стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – листо-
пад 2016 р., визначений відповідно до вимог чинного законодавства, становить 
373,00 грн (без пдв).

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта: найбільший 
розмір орендної плати; використання нерухомого майна під розміщення магазину 
непродовольчих товарів – 11,0 м2 (18 %) та 20,0 м2 – розміщення буфету, що не 
здійснює продаж товарів підакцизної групи, у військових частинах (4 %); компенса-
ція орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; 
компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту 
орендованого майна, встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок 
власних коштів орендаря та укладення прямих договір з постачальними організаці-
ями; протягом місяця після підписання договору оренди внести завдаток.

кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні  
20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації. 

Тел. /факс для довідок: (04646) 4-62-53, 4-62-16.

кіровоградська область
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по кіровоградській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява

№ 
з/п

Назва органу  
управління 

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державна фіскальна 
служба України 

39292197, Державна фіскальна служба України та перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Голов ного управлін-
ня ДФС у Кіровоградській області, 04655, м. Київ, Львівська площа, 8, тел. (044) 272-08-41

Нежитлове приміщення на першому 
поверсі адмінбудівлі

39292197.177. ЮЕЕЖГГ059 м. Кропивницький (Кіровоград), 
вул. Велика Перспективна, 55

26,7 263 660,00 2 роки 11 місяців Розміщення громадських 
об’єднань інвалідів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. кіровоград, вул. глинки, 2, рв фдму по кіровоградській області. Заяви подаються в окре-
мому 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 орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог 
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

львівська область
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по львівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу  
управління 

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за не-

залежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство обо-
рони України

37515252, Філія «Львівський проектний інститут» Державне підприємство 
МОУ «Центральний проектний інститут», м. Львів, вул. І. Франка, 61, тел. 
(032) 276-23-85

 Нежитлові приміщення на першому поверсі будівлі Інформація відсутня м. Львів, 
вул. І. Франка, 61

107,9 2 006 100,00  
станом на 30.09.2016

2 роки 364 дні 66,5 м2 – проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення 
торгівлі; 41,4 м2 – розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює 
побутове обслуговування населення (майстерня з ремонту одягу)

2 Міністерство обо-
рони України

37515252, Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ «Центральний 
проектний інститут», м. Львів, вул. І. Франка, 61, тел. (032) 276-23-85

Нежитлові приміщення (№ 242, 243, 244, 245, 246) на 
п’ятому поверсі будівлі

– м. Львів, 
вул. І. Франка, 61

72,8 1 080 800,00  
станом на 31.10.2016

2 роки 364 дні Розміщення комп’ютерного клубу

3 Міністерство інфра-
структури України

33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького», 
79000, м. Львів, аеропорт ЦА, тел. (032) 229-83-32 

Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі у будівлі під 
літ. «Б-3», новий аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт Львів»

33073442.1.БИКУГЧ487 м. Львів, 
вул. Любінська,168

6,0 154 500,00  
станом на 31.08.2016

1 рік Пакування багажу (інше використання)

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

миколаївська область
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по миколаївській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання

1 РВ ФДМУ по Мико-
лаївській області

36481123, КСП «Полянка», вул. Шкільна, 2а, с. Полянка, Арбузинський р-н, 
Миколаївська обл., тел. (05132) 3-15-18, 3-09-68

Гідроспоруди рибогосподарської техноло-
гічної водойми: дамба та водоскид

36481123.9.ДЦМДЛМ264;
36481123.9.ДЦМДЛМ265

с. Полянка, Арбузинський 
р-н, Миколаївська обл.

 – 73 997,00 2 роки 364 дні Риборозведення

2 Міністерство інфра-
структури України 

25382899, Миколаївська дирекція УДППЗ «Укрпошта», м. Миколаїв, вул. Но-
возаводська, 1, тел. (0512) 21-91-62

Нежитлові приміщення першого поверху 
адміністративної будівлі

21560045.1500.АААЖЕЕ614 вул. Адміральська, 27/1, 
м. Миколаїв

29,0 103 700,00 2 роки 11 місяців Розміщення офіса

3 Міністерство освіти 
і науки України 

02066753, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Мака-
рова, просп. Героїв України, 9, м. Миколаїв, тел. (0512) 37-05-80

Частина холу першого поверху нового уч-
бового корпусу

– м. Миколаїв, просп. Цен-
тральний, 3

1,0 3 512,00 1 рік Розміщення апарата з про-
дажу гарячих напоїв

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

рівненська область
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по рівненській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання

1 Міністерство внутріш-
ніх справ України

08803916, УМВС України в Рівненській області, 33028, м. Рівне, 
вул. Хвильового, 2, тел. (03622) 2-15-06

Будівля складу; 
асфальтове покриття

– м. Рівне, вул. Київ-
ська, 101ж

258,3;  
500,00

407 010,00 2 роки 11 місяців Облаштування спеціального майданчика для тимчасово 
затриманих транспортних засобів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. рівне, вул.16 липня, 77, рв фдму по рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з 
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить кон-
курс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Черкаська область
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України 

02125622, Черкаський національний університет ім. Б. Хмель-
ницького, бульв. Шевченка, 81, м. Черкаси, тел. (0472) 35-44-63

Частина приміщень на четвертому поверсі – бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси 26,7 106 900,00 2 роки 364 дні Розміщення офіса

2 Міністерство освіти 
і науки України 

00493787, Уманський національний університет садівництва, 
вул. Інститутська, 1, м. Умань,Черкаська обл., тел. (04744) 
4-69-89

Нежитлові приміщення підвалу; частина нежитлового приміщення на 
першому поверсі головного навчального корпусу; господарське при-
міщення навчального корпусу № 4

– вул. Глібка, 5, м. Умань, Черкаська обл.;  
вул. Інститутська, 4, м. Умань,Черкаська обл.; 
вул. Інститутська,1, м. Умань,Черкаська обл. 

296,3;  
5,9;  
31,0

853 578,76;  
16 996,68;  
89 304,56

 2 роки 364 дні Розміщення їдальні та буфетів, що не здій-
снюють продаж товарів підакцизної групи, 
у навчальному закладі

 3  Державна служба 
статистики України 

 2357999, Головне управління статистики у Черкаській облас-
ті, вул. О. Дашковича, 39, м. Черкаси, тел. (0472) 45-74-48 

 Приміщення першого поверху будівлі  02357999.1. АААДЕЖ382  вул. Г. Кудрі, 4, м. Кам’янка, Черкаська обл.  61,42  132 670,00  2 роки 364 дні  Розміщення торговельного об’єкта та вико-
ристання площ загального користування

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після публікації оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: бульвар Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси рв фдму по Черкаській 
області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Чернівецька область
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по Чернівецькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява

№ 
з/п Назва органу управління 

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридич-
на адреса, контактний телефон)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 21432643, РВ ФДМУ по Чернівецькій об-
ласті, 58001, м. Чернівці,  
вул. Л. Кобилиці, 21а

 – Зовнішньомайданчикові електромережі, які у процесі приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Стек» та відповідно до до-
говору зберігання державного майна від 29.03.2013 № 1 перебувають на позабалансовому рахунку ТДВ «Холодпродконтракт», а саме: 
кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-233; кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-235 

 – м. Чернівці, 
просп. Незалеж-
ності, 106

430,0 м; 
350,0 м

63 861,00  
станом на 30.09.2016

2 роки 364 дні Інше використання нерухомо-
го майна (за призначенням)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. л. кобилиці, 2а, рв фдму по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. 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».

Чернігівська область
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по Чернігівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

05460798, Чернігівський національний технологічний університет, 
14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, тел.: (04622) 3-16-51, 3-42-44

Частина нежитлової будівлі корівника та критого 
току навчально-виробничої дільниці «Деснянка»

– Чернігівська обл., Чернігівський р-н, 
с. Деснянка, вул. Трудова, 1а

789,0;
1 103,0

376 826,39;
470 539,78

1 рік Зберігання овочів 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), рв 
фдму по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. 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».

м. київ
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по м. києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство аграрної політи-
ки та продовольства України

00849296, Державне підприємство «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат 
«Пуща-Водиця», 04078, м. Київ, вул. Полкова, 57, тел.: 434-94-36, 434-86-66 

Споруда стадіону 00849296.1.БЕШСНП2380 м. Київ, перетин вул. Ме- 
жової та Івана Кавалерідзе

9 300,0 12 260 200,00  
станом на 30.09.2016

2 роки 11 місяців Проведення навчально-тренувальної роботи з команд-
них видів спорту

2 Міністерство інфраструкту-
ри України

30218246, Державне підприємство «Укрсервіс Мінтрансу», 01135, м. Київ, просп. 
Перемоги, 14, тел.: 351-42-07, 351-42-01

Нерухоме майно на 21-му поверсі адміністратив-
ної будівлі

30218246.1.БЯШХФЛ004 м. Київ, просп. Пере-
моги, 14

25,7 663 914,00  
станом на 31.10.2016

1 рік Розміщення офісного приміщення

3 Державна служба України з 
питань праці

21609797, Державна установа «Національний науково-дослідний інститут промислової 
безпеки та охорони праці», 04060, м. Київ, вул. Вавілових, 13, тел. (044) 440-99-55

Нерухоме майно – кімнати № 109, 111 – 04060, м. Київ, вул. Ваві-
лових, 13

45,79 601 700,00  
станом на 31.10.2016

2 роки 11 місяців Розміщення благодійної організації на площі, що не вико-
ристовується для проведення підприємницької діяльності

4 Міністерство освіти і науки 
України

01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ, просп. Космонав-
та Комарова, 1, тел. (044) 497-51-51

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщен-
ня на першому поверсі навчального корпусу № 11

01132330.1.КАТГНП015 м. Київ, просп. Космонавта 
Комарова, 1 

6,0 82 300,00  
станом на 31.10.2016

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продо-
вольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

5 Міністерство освіти і науки 
України

01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ, просп. Космонав-
та Комарова, 1, тел.: 497-51-51, 497-01-13

Нерухоме майно на першому поверсі (фойє) будівлі 
навчального корпусу № 1

01132330.1.КАТГНП001 м. Київ, просп. Космонавта 
Комарова, 1

2,0 26 600,00 станом на 
31.10.2016

2 роки 11 місяців Розміщення банкомата та платіжного термінала

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті 
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини 
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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Зам. 3049007

проДаж пакетів акцій на фонДовій біржі

управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-34-30

інформаційне повідомлення
про початок торгів на фондовій біржі україни пакетом акцій акціонерного товариства  

публіЧне акціонерне товариство «Червоний Чабан», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ

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

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 00486801
2 Найменування товариства ПАТ «ЧЕРВОНИЙ ЧАБАН»
3 Місцезнаходження товариства 75830,  Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Преоб-

раженка (Червоний чабан), вул. Шевченка (Леніна), 6
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн 3 347 350,00

5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 3 020 665
6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 22,56
7 Номінальна вартість однієї акції, грн 0,25
8 початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн 755 166,25
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна
10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 1
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
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) 37833036, ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ»
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 0
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн 7 835, 000

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

№ 
з/п Найменування показника 2013 рік 2014 рік 2015 рік

1 2 3 4 5
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн 10 0 0
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн 5 0 0
3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 200 0 0
4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн -242 -10 16

АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн 7853 7803 7625
6 Оборотні активи, тис. грн 366 195 210
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 8219 7998 7835

1 2 3 4 5
ПАСИВ

10 Вартість власного капіталу, тис. грн 7317 7307 7145

11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн 0 0 0
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн 0 0 0
13 Поточні зобов’язання, тис. грн 902 691 690
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн 8219 7998 7835

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

Викид та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні. Екологічні збори та платежі відсутні
ВІДОМОСТІ  

про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Не впроваджене

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Найменування фондової біржі Фондова біржа ПФТС
2 Місцезнаходження фондової біржі  01004, м. Київ вул. Шовковична, 42-44
3 Телефон для довідок  277-50-00
4 Дата торговельного дня (дня проведення торгів) 24.02.2017 
5 Час початку торговельної сесії  11.00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ - аукціон підвищення ціни/АЗЦ - аукціон зниження ціни/АБОЦ - аукціон без 

оголошення ціни)
АПЦ 

7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів) Перші торги 
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції» 

та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017 
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних това-
риств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимо-
нопольного 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 мо-
жуть 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 за-

сновників, 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 до-

ходи (податкову декларацію);
для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

інформаційне повідомлення
про початок торгів на фондовій біржі україни пакетом акцій акціонерного товариства  
приватне акціонерне товариство «херсон-діпромісто», що приватизується

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

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 02498091
2 Найменування товариства ПрАТ «ХЕРСОН-ДІПРОМІСТО»
3 Місцезнаходження товариства 73000,  Херсонська обл., м. Херсон, вул. Михайлів-

ська  (Петренка), 18
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн 275 664,00
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 992 240
6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 17,997
7 Номінальна вартість однієї акції, грн 0,05
8 початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн 367128,80
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна
10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 15
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 0,00
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) 32614167, ТОВ «Депозитарно-фондова компанія 

«Славутич-Капітал»
17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)  30370711, ПАТ «Національній Депозитарій України»
18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн 755 700
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн 3 737 800

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

№ 
з/п Найменування показника 2013 рік 2014 рік 2015 рік

1 2 3 4 5
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн 924,6 465 755,7
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн 740,5 304,6 385,6
3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 125 152,7 195,9
4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн -327,3 -256 1,5

АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн 3,3 2,2 1,3
6 Оборотні активи, тис. грн 4011,6 3913,4 3736,5
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн 1,7 1,7 0,4
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн 0 0 0
9 Баланс активів, тис. грн 4016,6 3915,6 3737,8

ПАСИВ
10 Вартість власного капіталу, тис. грн 2886,9 2628,8 2628,6

1 2 3 4 5
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн 0 0 0
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн 0 34,5 55,5
13 Поточні зобов’язання, тис. грн 1129,7 1252,3 1053,7
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн 4016,6 3915,6 3737,8

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище немає. Екологічних зборів та платежів немає
ВІДОМОСТІ  

про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Не впроваджене

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Найменування фондової біржі Українська біржа
2 Місцезнаходження фондової біржі  01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44
3 Телефон для довідок  495-74-74
4 Дата торговельного дня (дня проведення торгів) 21.02.2017 
5 Час початку торговельної сесії  10:00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ - аукціон підвищення ціни / АЗЦ - аукціон зниження ціни / АБОЦ - 

аукціон без оголошення ціни)
 АПЦ

7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)  Перші торги

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції» 
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017 
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних това-
риств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимо-
нопольного 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 мо-
жуть 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 за-

сновників, 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 до-

ходи (податкову декларацію);
для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

Продовження таблиці

Продовження таблиці

інформаційне повідомлення
про початок торгів на фондовій біржі україни пакетом акцій акціонерного товариства  

публіЧне акціонерне товариство «струмок», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ

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

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 05390842
2 Найменування товариства ПАТ «СТРУМОК»
3 Місцезнаходження товариства 27013,  Кіровоградська обл., Добровеличківський 

р-н, с. Тишківка, вул. Кооперативна, 9
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн 31 700,00
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 25 132
6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 19,82
7 Номінальна вартість однієї акції, грн 0,25
8 початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн 1 504 459,23
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна
10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 12
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 1,3
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) 23697280, Акціонерний банк «Укргазбанк»
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 822 
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн 241 

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

№ 
з/п Найменування показника 2013 рік 2014 рік 2015 рік

1 2 3 4 5
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн 597 660 822
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн 375 410 497
3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 159,2 160,98 165,39
4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн -28 -17 -7

АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн 101 92 95
6 Оборотні активи, тис. грн 125 138 146
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 226 230 241

1 2 3 4 5
ПАСИВ

10 Вартість власного капіталу, тис. грн 138 121 114
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн 0 0 0
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн 0 0 0
13 Поточні зобов’язання, тис. грн 88 109 127
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн 226 230 241

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

Товариством не здійснюються викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище; утворення і розміщення відходів немає, природо-
охоронне обладнання та споруди у товариства відсутні

ВІДОМОСТІ  
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства

Справа про банкрутство товариства не порушувалась

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів

№ з/п Найменування показника Значення показника
1 Найменування фондової біржі Фондова біржа «Універсальна»
2 Місцезнаходження фондової біржі  м. Дніпро, вул. Дзержинського, 33в
3 Телефон для довідок  (0562) 36-13-60
4 Дата торговельного дня (дня проведення торгів) 23.02.2017 
5 Час початку торговельної сесії  10.00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ - аукціон підвищення ціни / АЗЦ - аукціон зниження ціни / АБОЦ - аукціон без 

оголошення ціни)
 АПЦ

7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)  Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції» 

та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017 
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного 
комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за 
№ 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року 
№ 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).

До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не мо-
жуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про 
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».

Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців 
об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних 
осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів 
про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних осіб – інфор-
мація про фінансово-майновий стан.

Продовження таблиці


