
ДоДаток До «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

офіційне видання фонду
державного майна україниЗасновано у вересні 1993 року

управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-49

проДаж об’єктів групи Д

сумсЬка областЬ
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній  
формі об’єктів незавершеного будівництва

1. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – шопа для складання 
сировини (разом із земельною ділянкою).

Адреса об’єкта: Сумська обл., Глухівський р-н, с. Баничі, вул. Мурашка, 
129б.

Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою будів-

лю прямокутної форми. Будівлю змонтовано із залізобетонних колон прямокутної 
форми, залізобетонних балок, залізобетонних плит перекриття. Фундамент – збірні 
залізобетонні башмаки. Об’єкт розташований за межами с. Баничі, на відстані 300 
м від траси Суми – Глухів. Будівництво розпочато у 1990 році, припинено у 1995 
році через брак коштів. Ступінь будівельної готовності – 30 %. Інженерні мережі до 
об’єкта не підведено. Територія не впорядкована. На даний час об’єкт не охороня-
ється. Роботи з консервації не виконувались, стан об’єкта задовільний.

Відомості про земельну ділянку: площа – 0,8626 га. Кадастровий номер 
5921580400:05:001:0152. Цільове призначення: для промисловості – підприємств 
іншої промисловості. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки 
не зареєстровані.

Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 
133 950,00 грн, у т. ч. ціна земельної ділянки – 65 740,00 грн, ціна об’єкта – 
68 210,00 грн.

Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням 
Пдв – 160 740,00 грн, у т. ч. ПДВ – 26 790,00 грн.

Грошові кошти в розмірі 16 074,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Дер-
жавній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Сумській області.

2. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний 
житловий будинок № 1 (разом із земельною ділянкою).

Адреса об’єкта: Сумська обл., Сумський р-н, смт Низи, вул. 30 років Перемоги.
Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою моно-

літний фундамент (цемент, щебінь), який заглиблено в грунт на 2,0 м. Фундамент 
залито під розміщення підвалу на 3 приміщення. Біля фундаменту знаходяться 
зруйновані рештки стін будинку. Об’єкт розташований на окраїні смт Низи. Інже-
нерні мережі до об’єкта не підведені. На даний час об’єкт не охороняється, роботи 
з консервації не виконувались.

Відомості про земельну ділянку: площа – 0,1224 га. Кадастровий номер 
5924755500:05:004:0150. Цільове призначення: для індивідуального житлового, 
гаражного і дачного будівництва. Відомості про обмеження у використанні зе-
мельної ділянки не зареєстровані.

Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 
44 760,00 грн, у т. ч. ціна земельної ділянки – 16 390,00 грн, ціна об’єкта – 
28 370,00 грн.

Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням 
Пдв – 53 712,00 грн, у т. ч. ПДВ – 8 952,00 грн.

Грошові кошти в розмірі 5 371,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Дер-
жавній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Сумській області.

3. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 24-квартирний 
житловий будинок (разом із земельною ділянкою).

Адреса об’єкта: Сумська обл., м. Ромни, 3-й провулок Червоної, 57б.
Балансоутримувач: ВАТ «Роменське АТП – 15948».

Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою 
3-повер хову будівлю з червоної цегли з підвалом. Фундаменти блочні, перекриття – 
залізобетонні плити, покриття даху зруйновано. Внутрішні цегляні перегородки та 
лоджії частково розібрані. Вікна, двері та внутрішнє оздоблення відсутнє.

Об’єкт розташований у периферійній зоні м. Ромни. Будівництво розпочато у 
1991 році, припинено у 1995 році через брак коштів. Ступінь будівельної готовності – 
30 %. На даний час об’єкт не охороняється, роботи з консервації не виконувались.

Відомості про земельну ділянку: площа – 0,4804 га. Кадастровий номер 
5924182300:02:001:0033. Цільове призначення: для індивідуального житлового, 
гаражного і дачного будівництва. Відомості про обмеження у використанні зе-
мельної ділянки не зареєстровані.

Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 
1 776 360,00 грн, у т. ч. ціна земельної ділянки – 265 240,00 грн, ціна об’єкта – 
1 511 120,00 грн.

Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням 
Пдв – 2 131 632,00 грн, у т. ч. ПДВ – 355 272,00 грн.

Грошові кошти в розмірі 213 163,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Дер-
жавній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Сумській області.

Умови продажу:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в 

експлуатацію протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передавання 
з можливістю зміни його цільового призначення; використовувати земельну ділянку 
за цільовим призначенням; виконувати вимоги екологічної безпеки, охорони на-
вколишнього природного середовища під час добудови об’єкта та введення його 
в експлуатацію; подальше відчуження об’єкта та земельної ділянки, на якій роз-
ташований цей об’єкт, можливі лише за умови збереження для нового власника 
об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою 
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р 
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.

аукціон в електронній формі буде проведено 07.11.2016 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 ме-
тодом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону 
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви 
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі 
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на участь в аукціоні 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 червня 1998 року за 
№ 400/2840 (зі змінами).

Кінцевий термін прийняття заяв – 3 листопада 2016 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області 

за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для до-
відок (0542) 36-21-83. 
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Відповідно до пункту 2.1 Положення про порядок проведення конкурсів з 

продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 10.05.2012 № 639, розпорядженням Антимоно-
польного комітету України від 10.05.2012 № 282-р та рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.05.2012 № 674 і зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України від 12.06.2012 за № 940/21252, зі змінами, 
для забезпечення відкритості проведення конкурсів та з метою більшої інформо-
ваності потенційних покупців Фонд державного майна України інформує про те, 
що розпочато підготовку до проведення конкурсів з продажу пакетів акцій з від-

ПіДЛЯГАЮТЬ ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом ПроДАЖУ 
нА АУКЦіоні

Перелік 
об’єктів державної власності групи а, що підлягають  

приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 26.09.2016 № 1778)

одесЬка областЬ
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інженерний 

виробничо-науковий центр литва під тиском» за адресою: 65031, м. Одеса,  
вул. Хімічна, 2.

критістю пропонування ціни за принципом аукціону таких акціонерних товариств:
центральний апарат фонду державного майна україни

Код за ЄДРПОУ Назва АТ Розмір пакета акцій, %
05766356 ПАТ «Сумихімпром» 99,995

За додатковою інформацією звертатись до Департаменту приватизації Управ-
ління конкурсного продажу та біржової діяльності.

Телефони для довідок: (044) 200-36-17, 200-33-53, телефон/факс (044)  
200-36-16. Інформація про акціонерні товариства знаходиться на офіційному веб-
сайті Фонду державного майна України www.spfu.gov.ua.

ПіДЛЯГАЮТЬ ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом ПроДАЖУ 
нА АУКЦіоні ЗА меТоДом ЗнИЖеннЯ ЦінИ

Перелік 
об’єктів державної власності групи а, що підлягають приватизації 

шляхом продажу на аукціоні за методом зниження ціни 
(затверджений наказом ФДМУ від 26.09.2016 № 1779)

донецЬка областЬ
Єдиний майновий комплекс Державного комерційного торгового підприємства 

«Комбінат шкільного харчування» за адресою: 85327, Донецька обл., м. Мирноград, 
мкр-н Молодіжний, буд. 58.

Продовження рубрики на стор.7

на колегії фонду державного  
майна україни

Засідання колегії фонду державного майна україни (далі – 
фонд) відбулося 29 вересня 2016 року за головуванням очіль-
ника фонду і. білоуса. На засіданні були присутні члени колегії, на-
чальники регіональних відділень та керівники структурних підрозділів 
апарату Фонду.

До порядку денного були включені такі питання:

1.  h Про результати роботи фонду державного майна україни з 
питань оцінки та оціночної діяльності  (доповідач – н. лебідь, 
заступник Голови Фонду).

2.  h Про результати роботи регіональних відділень фонду за і пів-
річчя 2016 року (доповідач – о. настасенко, директор Департа-
менту забезпечення діяльності Фонду).

3.  h Про стан супроводження справ про банкрутство  (доповідач – 
с. безверха, начальник Управління з питань банкрутства).

4.  h Про стан фінансової дисципліни у фонді державного майна 
україни  (доповідач – о. гладун, начальник Управління фінансово-еко-
номічної роботи та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер).

5. h  Про звіт регіонального відділення фонду державного май-
на україни по житомирській області щодо стану зміцнення 
фінансово-бюджетної дисципліни у 2015 році та 6 місяців 2016 
року  (доповідач – Ю. Зайко, в. о. начальника РВ Фонду по Жито-
мирській області).

6.  h Про нагородження відомчими заохочувальними відзнака-
ми фонду державного майна україни  (доповідач – в. мельник, 
началь ник Управління персоналом).

управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 280-35-29

проДаж об’єктів групи е

інформація 
про продаж державного пакета акцій публічного акціонерного товариства 

«українсЬкий банк реконструкції та роЗвитку» на аукціоні
Найменування: державний пакет акцій публічного акціонерного товариства 

«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ» у кількості 235 986 шт., що 
становить 99,9945% статутного капіталу товариства.

Місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. О. Терьохіна, 4, тел. (044) 454-27-00, 
факс (044) 454-27-22.

Код за ЄДРПОУ 26520688.
Розмір статутного капіталу: 117 999 500 гривень.
Основний вид діяльності (за КВЕД): інші види грошового посередництва.
Номінальна вартість пакета акцій: 117 993 000 (сто сімнадцять мільйонів 

дев’ятсот дев’яносто три тисячі) гривень.
Початкова ціна продажу пакета акцій: 82 827 000 (вісімдесят два міль-

йони вісімсот двадцять сім тисяч) гривень.

Площа земельної ділянки, на якій розташоване товариство: 0,1651 га; 9,2332 га; 
0,128 га.

Місце розташування земельних ділянок: м. Київ, вул. О. Терьохіна, 4; Київська 
обл., в межах м. Ірпінь; Київська обл., м. Біла Церква, вул. Підвальна, 10.

Засіб платежу: грошові кошти.
Показники економічної діяльності за останні три роки

Показник 2013 р. 2014 р. 2015 р.
Баланс активів і пасивів, тис. грн 128 880 100 148 122 638
Рентабельність, % 0,05% -16,15% 0,48%
Вартість власного капіталу, тис. грн 81 142 62 810 63 754
Чистий прибуток (збиток), тис. грн 68  (18 332) 570
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн 9 876 9 611 24 175
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фдму – 25 років

управління продажу об’єктів малої приватизації,  
т. 200-42-32

проДаж об’єктів групи ж

ПіДЛЯГАЮТЬ ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом ПроДАЖУ 
нА АУКЦіоні

Перелік 
об’єктів державної власності групи ж, що підлягають 

приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 21.06.2016 № 1200)

ХарківсЬка областЬ
Колишній дитячий садок № 258 разом із земельною ділянкою за адре-

сою: м. Харків, вул. Тімірязєва, 32 (без збереження профілю діяльності, але 
за умови використання колишнього дитячого садка для роботи з дітьми згід-

управління конкурсного продажу та біржової діяльності,  
т. 200-35-29

проДаж об’єктів групи е

Фонд державного майна України повідомляє, що аукціон з продажу дер-
жавної частки у статутному капіталі спільного українсько-швейцарського 
підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «тема», 
що становить 40 % статутного капіталу товариства, оголошений в газеті 
«Відомості приватизації» від 29 червня 2016 року № 51-52 (967-968) та запла-
нований на 29 липня 2016 року, не відбувся у зв’язку з відсутністю заяв від по-
тенційних покупців.

Показники господарської діяльності станом на 01.09.2016

Показник Значення 
показника

Середньооблікова чисельність працівників, осіб 32
Балансова вартість основних фондів, тис. грн 29 011
Знос основних фондів, % від основних фондів 9,49
Балансова вартість інвестиційної нерухомості, тис. грн 27 850
Знос інвестиційної нерухомості, % від основних фондів 0,75
Дебіторська заборгованість, тис. грн 1005
Кредиторська заборгованість, тис. грн 500
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утво-
рення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та спо-
руд, інформація про сплату екологічних зборів та платежів (у разі їх наявності):

Відсутні

Умови аукціону.
аукціон з продажу державного пакета акцій публічного акціонерного 

товариства «українсЬкий банк реконструкції та роЗвитку» буде про-
ведено у фонді державного майна україни 30 листопада 2016 року об 11.00 
за адресою: м. київ, вул. кутузова, 18/9, кімн. 303 (3-й поверх).

Реєстрація учасників аукціону буде проводитись у день проведення аукціону 
з 10.00 до 10.50 за місцем проведення аукціону.

В аукціоні мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів 
приватизації згідно із статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного 
майна».

До участі в аукціоні не допускаються юридичні особи та фізичні особи, ви-
значені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 
майна», а саме:

юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є держа-
ва Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або 
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визна-
ної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною 
Радою України державою-агресором; органи державної влади; працівники державних 
органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, 
державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства; особи, 
зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) 
чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії від-
миванню доходів, одержаних злочинним шляхом; особи, які прямо чи опосередковано 
перебувають під контролем осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) 
яких є особи, визначені в цій частині, або є пов’язаними особами таких осіб; юридичні 
особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Ра-
дою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно 
до законодавства; фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство 
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно 
яких застосовано санкції відповідно до законодавства.

Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані санкції 
відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 2015 року № 549/2015, 
яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 
2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та 
інших обмежувальних заходів (санкцій), та Закону України «Про санкції».

ПолтавсЬка областЬ
інформація 

рв фдму по Полтавській області про оголошення 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 з 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 землеу-
строю та Витягу з Державного земельного кадастру; підготовка інших матеріалів 
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт 
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.

Аукціон буде проводитися відповідно до Порядку здійснення підготовки до 
приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах 
господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, засно-
ваних на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на тери-
торії України або за її межами, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 22 травня 2012 року № 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 12 червня 2012 року за № 937/21249 (далі – Порядок).

Заява на участь в аукціоні (три примірники) за встановленою формою (дода-
ток до Порядку) та документи, що додаються до заяви, подаються до Фонду дер-
жавного майна України за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 (поштою 
або у скриньку для вхідної кореспонденції на першому поверсі Фонду державного 
майна України).

Кінцевий строк приймання заяв на участь в аукціоні – 24 листопада 2016 року.
Разом із заявою на участь в аукціоні подаються: інформація про потенційних 

покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні 
об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних 
власників (контролерів) відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; для 
потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану 
декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних 
покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати до державного органу 
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.

Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також 
обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою цієї статті, 
покладається на покупця.

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про банки і банківську діяльність» юридич-
на або фізична особа, яка має намір набути істотної участі у банку або збільшити 
її таким чином, що така особа буде прямо та/або опосередковано, самостійно чи 
спільно з іншими особами володіти 10, 25, 50 та 75 і більше відсотками статутного 
капіталу банку чи правом голосу акцій (паїв) у статутному капіталі банку та/або не-
залежно від формального володіння справляти значний вплив на управління або 
діяльність банку, зобов’язана повідомити про свої наміри цей банк і Національний 
банк України за три місяці до набуття істотної участі або її збільшення.

Згідно з ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» особа (особи, що 
діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які 
належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становити-
муть 10 і більше відсотків простих акцій товариства, зобов’язана не пізніше ніж за 
30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове 
повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення 
здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та 
опублікування в офіційному друкованому органі.

Відповідно до ст. 186 Закону України «Про приватизацію державного майна» 
у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, 
покупець зобов’язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольно-
го комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у 
власність в інший спосіб чи отримання в управління акцій (часток, паїв) у розмірі, 
що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому 

розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт 
із землеустрою.

2. Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2016 
№ 1517 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що під-
лягають приватизації» та наказ РВ ФДМУ від 22.09.2016 № 518 «Про приватизацію 
об’єкта державної власності групи А».

3. Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт 
із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, пого-
джений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок дер-
жавної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного 
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; документ, що 
підтверджує встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та за-
кріплення їх межовими знаками, інші матеріали та документи, необхідні для про-
дажу 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-

органі управління відповідного суб’єкта господарювання. Порядок подання та роз-
гляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством 
про захист економічної конкуренції.

До договору купівлі-продажу з переможцем аукціону будуть включені 
зобов’язання:

збереження профілю діяльності публічного акціонерного товариства «УКРА-
ЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ» протягом не менше ніж п’ять ро-
ків (ст. 27 Закону України «Про приватизацію державного майна»); недопущення 
звільнення працівників публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК 
РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу 
(за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю 
України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можли-
вість звільнення на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів 
про працю України, протягом 6 місяців від дня переходу до нього права власності 
(ст. 26 Закону України «Про приватизацію державного майна»); забезпечення при-
ведення розміру статутного капіталу публічного акціонерного товариства «УКРАЇН-
СЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ» у відповідність до вимог законодавства 
України з питань банківської діяльності у термін, визначений законодавством України; 
забезпечення звернення публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК 
РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ» до Національного банку України з клопотанням про 
дострокове погашення субординованого боргу та повернення коштів, залучених на 
умовах Угоди (з АБ «Укргазбанк») про залучення коштів на умовах субординованого 
боргу від 28 квітня 2015 року, а також нарахованих до дати фактичного повернення 
субординованого боргу процентів, протягом трьох банківських днів з дня отримання 
дозволу на дострокове погашення субординованого боргу.

Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державного 

пакета акцій публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОН-
СТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ» у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму дохо-
дів громадян, що становить 17,00 (сімнадцять) грн, який вноситься на рахунок 
№ 37183500900028 в Державній казначейській службі України м. Києва, МФО 
820172, код за ЄДРПОУ 00032945; призначення платежу: реєстраційний внесок 
для прийняття участі в аукціоні з продажу державного пакета акцій публічного 
акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ», 
одержувач – Фонд державного майна України;

грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу державного пакета 
акцій публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ 
ТА РОЗВИТКУ», що становить 8 282 700 (вісім мільйонів двісті вісімдесят дві тисячі 
сімсот) грн, які вносяться на рахунок № 37316021000058 в Державній казначейській 
службі України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945; призначення 
платежу: внесок грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни продажу 
державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК 
РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ», одержувач – Фонд державного майна України.

Більш детальну інформацію стосовно публічного акціонерного товариства 
«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ», як емітента належного дер-
жаві пакета акцій, розміщено на офіційному сайті банку: http://www.ubrr.com.ua.

З питань реєстрації учасників аукціону звертатись до Фонду державного май-
на України, Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту 
приватизації за телефонами (+38044) 200-35-29, 200-36-56, 200-32-29 у робочі дні 
з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю та у передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00).

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 
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається у календар-
них 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 – 03.11.2016 включно.
конкурс відбудеться 10.11.2016 о 14.00 у рв фдму по Полтавській 

області за адресою: м. Полтава, вул. небесної сотні, 1/23, кімн. 402.
Телефони для довідок: (0532) 2-24-86, 56-35-55.

конкурСи з  віДбору розробників Документації із землеуСтрою

фДму повіДомляє

Додаток 1 
до наказу ФДМУ 

від 23.09.2016 № 1761

Перелік  
об’єктів груп в, г, які підлягають продажу в 2016 році

Код 
за ЄДРПОУ Назва Статутний 

капітал, грн
Державна 
частка, % Група

00206539 ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД» 798544000 99,567 Г
05766356 ПАТ «СУМИХІМПРОМ» 434686966,5 99,995 Г
22927045 ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» 480229240,4 78,29 Г
22767506 ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» 33637840 70,009 Г
23399393 ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 39660000 70 Г
00131954 АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» * 64135190 65,001 Г
00130926 ВАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» * 44840000 60,248 Г
00130725 ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» * 15272040 50,999 Г
05743160 ВАТ «ОРІАНА» * ** 806000000 99,999 Г
13655435 ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ 

ЗАВОД»
19562800 99,5 Г

00206256 ВАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО ВОЛОКНА» * 18798475 98,285 Г
05762269 ПАТ «ТУРБОАТОМ» ** 105624130 75,22 Г
00194122 ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ» ** 155682280 68,0095 Г
05808758 ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД «АВТОНАВАНТАЖУВАЧ» 15288650 57,389 Г
05797977 ВАТ «ОСНАСТКА» * 73705270 50,0055 Г
00220477 ПАТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУК ТОР-

СЬКИЙ ІНСТИТУТ АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСО-
БУДУВАННЯ»

11233804 50 Г

00236062 ПАТ «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ» 114030 30,979 Г
00119681 ВАТ «АВТОЛИВМАШ» * 5159500 25,998 Г
30083966 ПАТ «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ» 62513200 99,912 В
05471158 ПАТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» 43525400 99,99 В
00130820 ПАТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» 25409711 99,928 В
00131771 ПАТ «ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ» 29741562 99,833 В
22800735 ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 37098333 46 В
23293513 ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 44281374 25 В
00131713 ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 152123890 25 В
00131268 ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» 81896468,75 25 В
00131305 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 27091070 25 В
23359034 ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» 59916170 25 В
23269555 ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 127905410 25 В
00130872 ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» 149185800 25 В
23343582 ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» 236443010 25 В
20413052 ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КОРОСТИШІВГАЗ» ** 8835 22,555 В
01057723 ПАТ «ГАЙВОРОНСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» 9898600 100 В
22794087 ПАТ «СПЕКТР-СМІЛА» 31655000 100 В
05397427  ПАТ «БУРКУТЕЦЬ» 1173664 100 В
32133730 ПАТ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СИСТЕМА» 30555100 99,99 В
00165652 ПАТ «АРТЕМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПОБЄДА ТРУДА» 12251134 99,981 В
16464888 ПАТ «УКРПАПІРПРОМ» 12405054,25 99,95 В
05533112 ПАТ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ ПРОДО-

ВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»
22494700 99,499 В

22607719 ПАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД «ОРІОН» 25888000 96,129 В
04880239 ПАТ «ДНІПРОМЕТРОБУД» 8379979 95 В
14309988 ПАТ «ЗАКАРПАТСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОАВТОМАТИКА» 5629000 94,534 В
00152448 ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ» 17910986 89,507 В
36376078 ПрАТ «РІТМ» 5606700 51,199 В
14309913 ПАТ «МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ОРІОН» 1441640 50 В
00018201 ПАТ «УКРНАФТОПРОДУКТ» 36652947 50 В
14312499 ПАТ « МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «АМЕТИСТ» 7957700 49,569 В
01036483 ПАТ «ХЕРСОНВОДБУД» 12951800 49,549 В
04762586 ПрАТ «БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ 

ЗАХИСТУ РОСЛИН»
12230600 48,994 В

00177158 ПАТ «УКРЗАХІДВУГЛЕБУД» 11196650 48,667 В
23050348 ПрАТ «ХЛІБОЗАВОД «ЗАЛІЗНИЧНИК» 3208000 48,021 В
35879807 ПАТ «ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ» 305610000 37,578 В
03326877 ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВІДНОЇ АРМАТУРИ» 202566 29,99 В
30704866 ПАТ «ВИРОБНИЦТВО «ТЕХНІК» 3214900 28,026 В
02308021 ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСТАРТА» 1280000 26,31 В
14313332 ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» 35652250 25 В
00306650 ВАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ТЕКСТЕРНО» * 48709520 25 В
04685271 ПрАТ «БОРИСПІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОРТНАСІННЄОВОЧ» 4064151 25 В

Код 
за ЄДРПОУ Назва Статутний 

капітал, грн
Державна 
частка, % Група

00412292 ПАТ «ЛУЦЕНКО» 1726893 24,999 В
00486801 ПАТ «ЧЕРВОНИЙ ЧАБАН» 3347350 24,945 В
05777118 ПрАТ «ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД 

«МОДУЛЬ»
6028600 24,72 В

35568570 ПАТ «ІНДУСТРІАЛЬНА СКЛЯНА КОМПАНІЯ» 68346200 23 В
14314682 ПАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» 66458910 21,524 В
05390842 ПАТ «СТРУМОК» 31700 19,82 В
02498091 ПрАТ «ХЕРСОН-ДІПРОМІСТО» 275664 17,997 В
00710457 ПАТ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕЛЕКЦІЯ-

ПЛЕМРЕСУРСИ»
3193551 12,91 В

14310661 ПрАТ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
«СПЕКТР-Т»

122000 12,648 В

02574248 ГЕНЕРАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ 
ОБЛАС ТІ – ВАТ «ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «ЧЕРЕМОШ» *

48851428,5 9,677 В

02133082 ПАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА – 4» 938580 8,717 В
14314512 ПАТ «ІСКРА» 708177 8,5787 В
14307512 ПАТ «АРКСІ» 9082085,75 6,839 В
00385661 ПАТ «БРАЇЛІВСЬКЕ» 3941840 6,464 В
05762281 ПАТ «СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПО-

ЛІМІНЕРАЛ»
59647000 6,367 В

00218354 ВАТ «ГЕНІЧЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» * 10032963 4,59 В
_______________

* У разі приведення діяльності товариства до вимог Закону України «Про акціонерні 
товариства»;

** Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про приватизацію.

Додаток 2 
до наказу ФДМУ 

від 23.09.2016 № 1761

Перелік  
об’єктів груп в, г, які підлягають продажу в 2016 році після передачі 

пакетів акцій до фонду державного майна україни

Код  
за ЄДРПОУ Назва Статутний 

капітал, грн
Державна 
частка, % Група

00177158 ПАТ «УКРЗАХІДВУГЛЕБУД» 11196650 51 В
00176532 ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «ВУГЛЕГІРСЬКА» * 7241590 41 В
00176549 ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ» * 8811029 38,25 В
00176472 ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ» * 20776920 38,25 В

_______________
* Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про приватизацію.

Додаток 3 
до наказу ФДМУ 

від 23.09.2016 № 1761

Перелік  
об’єктів груп в, г, які підлягають продажу в 2016 році після  

їх виключення із Закону україни «Про перелік об’єктів  
права державної власності, що не підлягають приватизації»

Код  
за ЄДРПОУ Назва Статутний 

капітал, грн
Державна 
частка, % Група

14312134 ПАТ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» 6784900 91,767 Г
01131508 ВАТ «АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСЬКІ АВІАЛІНІЇ» * 24127900 100 В
04689352 ПАТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ПО 

ЗБАГАЧЕННЮ ТА АГЛОМЕРАЦІЇ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ «МЕХА-
НОБРЧОРМЕТ»

8465400 100 В

14308569 ПАТ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІЛЬШОВИК» 11144930 100 В
14314311 ПАТ «ХІМТЕКСТИЛЬМАШ» 994819 100 В
00194317 ВАТ «УКРЦИНК» * 297500 100 В
14309572 ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД» 14531970 99,455 В
04601819 ПАТ «ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ КОНВЕЄРО-

БУДУВАННЯ»
324850 72,692 В

00190503 ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕ-
ТРИВІВ ІМЕНІ А. С. БЕРЕЖНОГО»

165600 60,888 В

_______________
* У разі приведення діяльності товариства до вимог Закону України «Про акціонерні 

товариства».

Додаток 1 
до наказу ФДМУ 

від 23.09.2016 № 1762

об’єкти  
груп в, г, що підлягають виставленню на продаж за конкурсом 

з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

Код  
за ЄДРПОУ Назва підприємства Статутний капі-

тал, тис. грн.

Частка статутного капі-
талу, що буде вистав-

лена на продаж, %
вересенЬ
ЦА ФДМУ

05471158 ПАТ «Одеська ТЕЦ» * 43525,4 99,99
00131771 ПАТ «Херсонська ТЕЦ» * 29741,562 99,833
14313332 ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод» 35652,25 25

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
04880239 ПАТ «Дніпрометробуд» 8379,979 95

жовтенЬ
ЦА ФДМУ

01057723 ПАТ «Гайворонський тепловозоремонтний завод» 9898,6 100
00206539 ПАТ «Одеський припортовий завод» * 798544 99,567
00131954 Акціонерна компанія «Харківобленерго» * 64135,19 65,001
23399393 ПАТ «Миколаївобленерго» * 39660 70
00018201 ПАТ «Укрнафтопродукт» 36652,947 50
00130725 ВАТ «Тернопільобленерго» * 15272,04 50,999
22767506 ПАТ «Хмельницькобленерго» * 33637,84 70,009

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
22607719 ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» 25888 96,129

листоПад
ЦА ФДМУ

00130926 ВАТ «Запоріжжяобленерго» * 44840 60,248
14309988 ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика» 5629 94,534
14309913 ПАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» 1441,64 50

груденЬ
ЦА ФДМУ

30083966 ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» * 62513,2 99,912
13655435 ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонт-

ний завод» *
19562,8 99,5

22927045 ПАТ «Центренерго» * 480229,2404 78,29
00130820 ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» * 25409,711 99,928
05766356 ПАТ «Сумихімпром» * 434686,9665 99,995
00220477 ПАТ «Науково-дослідний і проектно-конструк тор сь кий 

інститут атомного та енергетичного насособуду вання» *
11233,804 50

05743160 ВАТ «Оріана» * 806000 99,999
00206256 ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна» * 18798,475 98,285
05762269 ПАТ «Турбоатом» * 105624,13 75,22
00194122 ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» * 155682,28 68,0095
05808758 ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач» * 15288,65 57,389
05797977 ВАТ «Оснастка» * 73705,27 50,0055
16464888 ПАТ «Укрпапірпром» 12405,05425 99,953
36376078 ПрАТ «Рітм» 5606,7 51,199

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
22794087 ПАТ «Спектр-Сміла» 31655 99,998

_______________
* Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо умов продажу.

Додаток 2 
до наказу ФДМУ 

від 23.09.2016 № 1762

об’єкти  
груп в, г, що підлягають виставленню на продаж на фондових  

біржах та відкритих грошових регіональних аукціонах

Код  
за ЄДРПОУ Назва підприємства Статутний капі-

тал, тис. грн

Частка статутного капі-
талу, що буде вистав-

лена на продаж, %
вересенЬ

фондова біржа
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

00412292 ПАТ «Луценко» 1726,893 24,999
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

30704866 ПАТ «Виробництво «Технік» 3214,9 28,026
14312499 ПАТ «Машинобудівний завод «Аметист» 7957,7 49,569

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
02574248 ПрАТ «Туристичний комплекс «Черемош» 48851,4285 9,677

Продовження додатка 1
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фдму – 25 років

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

ЗаПоріЗЬка областЬ
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: адміністративний будинок, літ. д, реєстро-

вий номер 222226.179.аававг306, площею 146,4 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1а. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати з метою з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутри-
мувач майна: ПАТ «Запорізький абразивний комбінат». Платник робіт з оцінки: ПАТ 
«Запорізький абразивний комбінат». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 31.07.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ 
по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ 
ФДМУ по Запорізькій області.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення № 22 (площею 11,42 м2) 
цокольного поверху будівлі обчислювального центру (літ. а-11) та гаража 
№ 2-1 (площею 27,1 м2) підвального поверху будівлі (літ. д-7) загальною 
площею 38,52 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Со-
борний (Леніна), 75. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди. Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у Запорізькій 
області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Просвіта». Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна) – 30.09.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного 
майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адре-
са РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з 
оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

� 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в другий поверх будівлі (літ. а-2) не-
житлові приміщення з № 2-9 до № 2-12 включно загальною площею 38,9 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Чайков-
ського, 53. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну 
дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад 
«Мелітопольський професійний ліцей залізничного транспорту». Платник робіт 
з оцінки: ФОП Долга Інна Яківна. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 30.09.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ 
по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ 
ФДМУ по Запорізькій області.

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі гуртожитку (літ. а-5) пло-
щею 4,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Трегубова, 
1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії догово-
ру оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька державна інженерна академія. 
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Телза». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 30.09.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ 
по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ 
ФДМУ по Запорізькій області.

� 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 13 до № 22 
включно першого поверху будівлі кінозалу, реєстровий номер 
02543845.1.Чриаяг004.1 (літ. г-2) та частина сходової клітки № 12 пло-
щею 7,55 м2, загальною площею 72,25 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Запорізька обл., м. Дніпрорудне, вул. Ентузіастів, 25. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної пла-
ти з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: 

Державний навчальний заклад «Дніпрорудненський професійний ліцей». Платник 
робіт з оцінки: ФОП Пащенко Олександр Вікторович. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна) – 30.09.2016. Контактні телефони: відділ оренди держав-
ного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна 
адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник 
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

�  6. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля учбового 
корпусу № 1 загальною площею 1,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Запоріжжя, вул. Мінська, 10. Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою 
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізь-
ка державна інженерна академія. Платник робіт з оцінки: ФОП Клименко Євген 
Вікторович. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016. 
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ 
оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: 
modemna_23@spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скрі-

плений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарю-
вання, 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 зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які 
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно 
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну ді-
яльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки 
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що 
відповідають об’єкту оцінки. Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію 
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфіка-
ційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згід-
но із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні».

Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну доку-
ментацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки 
та дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо:

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом дер-
жавного майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю-
ють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання 
звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 
11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцін-
ки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, 
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну пропозицію претендентів, 
яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо 
ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а та-
кож строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 
5 календарних днів.

Претенденти, що подали документи на конкурсний відбір СОД в одному кон-
верті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі 
невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання 
претендент до участі в конкурсі не допускається.

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя, 
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16. Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 
226-07-66; 226-07-79.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційно-докумен-
тального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 
№ 9) до 13.10.2016 (включно).

конкурс відбудеться 20.10.2016 о 10.00 у рв фдму по Запорізькій об-
ласті за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

київсЬка областЬ
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

№ 
з/п Назва об’єктів

Да
та

 о
ці

нк
и

Ви
д 

ва
рт

ос
ті

Платник Замовник

 Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлове приміщення площею 103,8 м2 на 3-му поверсі адміні-

стративного будинку за адресою: Київська обл., смт Госто мель, 
вул. Автодорожня, 1, що перебуває на балансі ДП «Антонов» 30

.0
9.

16
Ри

нк
ов

а ДП «Український 
авіаційний метео-
рологічний центр»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

2 Нежитлові приміщення площею 120,4 м2 за адресою: Київська 
обл., 45-й кілометр Київ-Ковель, що перебувають на балансі 
ДП «Клавдієвське лісове господарство» 30

.0
9.

16
Ри

нк
ов

а ТОВ «Клава» РВ ФДМУ 
по Київській 
області

3 Фруктосховище (інв. № 237/Б) площею 1 018,5 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Бровари, вул. Красовського, 26а

30
.0

9.
16

Ри
нк

ов
а ТОВ «Бровар-

ський оптовий 
ринок»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

4 Частина овочесховища (інв. № 233) площею 99,1 м2 за адре-
сою: Київська обл., м. Бровари, вул. Красовського, 26а

30
.0

9.
16

Ри
нк

ов
а ТОВ «Бровар-

ський оптовий 
ринок»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

5 Приміщення лабораторії площею 712,2 м2 за адресою: Ки-
ївська обл., м. Бровари, вул. Горького, 1, що перебуває на 
балансі КП «Кіровгеологія» 30

.0
9.

16
Ри

нк
ов

а ФОП Джавадов 
Ю. А.

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

6 Приміщення № 93 площею 24,0 м2 на 2-му поверсі бізнес-центру 
вантажного термінала (інв. № 47656) за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що пере-
буває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 30

.0
9.

16
Ри

нк
ов

а ТОВ «М енд М 
Мілітцер і Мюнх 
Україна ГмбХ»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
5 3 гідротехнічні споруди (греблі) за адресою: Київська обл., 

Кагарлицький р-н, с. Липовець, що перебувають на балансі 
Обухівського міжрайонного управління водного господарства 30

.0
9.

16
Ри

нк
ов

а ТОВ «Блакитні 
вітрила»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

6 Допоміжні приміщення площею 339,0 м2 до будівлі ангара 
за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мартусівка, 
що перебувають на балансі підприємства Бориспільської ви-
правної колонії управління ДПтС України в м. Києві та Київської 
області (№ 119) 

30
.0

9.
16

Ри
нк

ов
а

ТОВ «Укрпак-
інвест»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

7 Нежитлові приміщення загальною площею 44,5 м2, а саме: кімн. 
№ 401 площею 13,6 м2 у лікувальному корпусі, кімн. № 408 
площею 16,2 м2 у спальному корпусі та кімната № 409 площею 
14,7 м2 у спальному корпусі за адресою: Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, с. Капітанівка, вул. Радянська, 4, що перебува-
ють на балансі ДП «Лікувально-реабілітаційний центр для учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ім. В. Т. Гуца»

30
.0

9.
16

Ри
нк

ов
а

ТОВ «Клініка 
«ЛАД»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

аПарат фдму
інформація 

про оголошення конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності

� 1. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно – трикімнатна квартира № 297 
площею 111,0 м2 на сьомому поверсі будинку за адресою: м. Київ, вул. Євгена 
Коновальця, 36е. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36е (Печерський р-н); 
тел./факс (044) 271-73-57. Мета проведення оцінки: проведення взаєморозра-
хунків. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника кон-
курсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. 
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні 
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, 
од.: 1 квартира. Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається 
окремо за групами), тис. грн: – . Кількість земельних ділянок: –. Розмір земельних 
ділянок, усього: –. Місце розташування земельних ділянок: –. Цільове призна-
чення земельних ділянок: –. Правовий режим земельних ділянок: –. Нормативна 
грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: –. Наявність об’єктів, відомості про 
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.08.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: машиномісця № 24, № 25, № 26, № 27 (загаль-
ною площею 59,3 м2) у житловому будинку за адресою: м. Київ, вул. Тургенєв-
ська, 44. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 44; тел./факс (044) 271-73-57. 

Мета проведення оцінки: проведення взаєморозрахунків. Телефон замовника кон-
курсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна 
адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди 
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комп-
лекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак-
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: 4 машиномісця. Розмір статутного капі-
талу (власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами), тис. грн: – . Кількість 
земельних ділянок: – . Розмір земельних ділянок, усього: – . Місце розташування 
земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: – . Правовий режим 
земельних ділянок: – . Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: – . 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.

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).

Замовник та платник послуг з оцінки – Служба безпеки України (Департамент 
господарського забезпечення; вул. Золотоворітська, 5, м. Київ, 01030).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до По-
ложення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання 
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

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

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфі-
каційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний 
стаж професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей 
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових 
прав на них).

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

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель, 
зокрема, житлова нерухомість (квартири, житлові та дачні будинки разом із гос-
подарськими будівлями та спорудами або без них).

Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки – 2 500,00 грн (за один 
об’єкт оцінки).

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом по-
штового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпо-
середньо до поштової скриньки для кореспонденції ФДМУ (вул. Кутузова, 18/9, 
фойє) до 18.00 11 жовтня 2016 р.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого по-
дано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який 
подає заяву.

Телефон для довідок (044) 200-36-36.
конкурс відбудеться у фонді державного майна україни (01133, м. київ, 

вул. кутузова, 18/9, кімн. 303) 18 жовтня 2016 р. о 14.00.

Код  
за ЄДРПОУ Назва підприємства Статутний капі-

тал, тис. грн

Частка статутного капі-
талу, що буде вистав-

лена на продаж, %
жовтенЬ

фондова біржа
ЦА ФДМУ

00165652 ПАТ «Артемівський машинобудівний завод «По-
бєда труда»

12251,134 99,981

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО МІСТУ КИЄВУ
14310661 ПрАТ «Науково-технічний випробувальний центр 

«Спектр-Т»
122,00 12,648

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
14307512 ПАТ «АРКСІ» 9082,08575 6,839
14314512 ПАТ «Іскра» 708,177 8,5787

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
00710457 ПАТ «Сільськогосподарське підприємство 

«Селекція-племресурси»
3193,551 12,91

листоПад
фондова біржа

ЦА ФДМУ
23293513 ПАТ «Сумиобленерго» 44281,374 25
22800735 ПАТ «Черкасиобленерго» 37098,333 46
00130872 ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» 149185,8 25
00131268 ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» 81896,46875 25
00131305 ПАТ «Київенерго» 27091,07 25
00131713 ПАТ «Одесаобленерго» 152123,89 25
23269555 ПАТ «ДТЕК Західенерго» 127905,41 25
23343582 ПАТ «Донбасенерго» 236443,01 25
23359034 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 59916,17 25
05762281 ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство 

«Полімінерал»
59647 6,367

32133730 ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Система» 30555,1 99,99
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

00385661 ПАТ «Браїлівське» 3941,84 6,464
04762586 ПрАТ «Браїлівська база зберігання та реалізації за-

собів захисту рослин»
12230,6 48,99

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
02133082 ПАТ «Пересувна механізована колона – 4» 938,58 8,717
04685271 ПрАТ «Бориспільське підприємство «Сортнасін-

нєовоч»
4064,151 25

00152448 ПАТ «Білоцерківський завод гумових технічних 
виробів»

17910,986 89,507

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
05390842 ПАТ «Струмок» 31,7 19,82
05533112 ПАТ «Кіровоградський комбінат по випуску продо-

вольчих товарів»
22494,7 99,499

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
23050348 ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» 3208 48,021

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
14314682 ПАТ «Чернівецький радіотехнічний завод» 66458,91 21,524

груденЬ
фондова біржа

ЦА ФДМУ
20413052 ПАТ по газопостачанню та газифікації «Коростишівгаз» * 8,835 22,555
02308021 ПрАТ «Страхова компанія «Aстарта» 1280 26,31

Код  
за ЄДРПОУ Назва підприємства Статутний капі-

тал, тис. грн

Частка статутного капі-
талу, що буде вистав-

лена на продаж, %
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

03326877 ПАТ «Нікопольський завод трубопровідної ар-
матури»

202,566 29,9995

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
05397427 ПАТ «Буркутець» 1173,664 100
00119681 ВАТ «Автоливмаш» * 5159,5 25,998

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
05777118 ПрАТ «Перемишлянський приладобудівний завод 

«Модуль»
6028,6 24,72

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
00236062 ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш» * 114,03 30,979

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
00306650 ВАТ «Тернопільське об’єднання «Текстерно» 48709,52 25

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
35568570 ПАТ «Індустріальна скляна компанія» 68346,2 23
01036483 ПАТ «Херсонводбуд» 12951,8 49,549
00486801 ПАТ «Червоний Чабан» 3347,35 24,945
02498091 ПрАТ «Херсон-Діпромісто» 275,664 17,997
00218354 ВАТ «Генічеський машинобудівний завод» 10032,963 4,59

_______________
* Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо умов продажу.

Затверджено 
Наказ ФДМУ 

від 23.09.2016№ 1763
Перелік 

об’єктів групи е, що підлягають приватизації у 2016 році  
за участю фонду державного майна україни

№ 
з/п

Код  
за ЄДРПОУ Назва підприємства

Розмір 
державної 
частки, %

1 2 3 4
1 30058128 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ» 100
2 20064284 ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАЦІОНАЛЬНА МЕРЕЖА АУКЦІОННИХ 

ЦЕНТРІВ» 100

3 26520688 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ 
ТА РОЗВИТКУ» 99,994

4 20077482 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА 
СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» 99,659

5 38983006 ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ» 51,00
6 30370450 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНА АКЦІОНЕРНА СТРА-

ХОВА КОМПАНІЯ «СПЕЦЕКСІМСТРАХ» 51,00

7 32557330 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБ-
НИ ЧИЙ КОМПЛЕКС ЗАГОТІВЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ АУТОЛОГІЧНОЇ КРОВІ ТА ЇЇ 
КОМПОНЕНТІВ»

50,998

8 20449073 СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРАМНАДРА» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 50,998

9 30832888 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОВМАШ» 50,00
10 33054220 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІСТЕЧКО ІНВАЛІДІВ» 50,00
11 25641303 УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ЗАТ «ФАЗОТРОН-УКРАЇНА» 48,971
12 25594064 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОНЦЕРН 

«НАУКА» 46,449

№ 
з/п

Код  
за ЄДРПОУ Назва підприємства

Розмір 
державної 
частки, %

13 19358098 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИ-
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕМА» 40,00

14 03771732 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТ ЛАСОщІВ» 40,00
15 31982410 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-СМІЛА» 38,022
16 30369224 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВІАКОМПАНІЯ «ГОРЛИЦЯ» 35,694
17 31725693 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-КАЗАХСТАНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ВИ-

РОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА ПрАТ «СП УКРТВЗ» 33,333

18 32557832 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НВАП «НОВОГАЛЕщИНСЬКА БІО-
ФАБРИКА» 33,33

19 05503496 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЗДОРОВЧИЙ 
КОМПЛЕКС-»ПРОЛІСОК» 31,07

20 30412929 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЕНПІКОМ» 30,00
21 21519858 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» 30,00
22 32255274 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ФЛОТ 

ДОНБАСУ» 25,1

23 30019780 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЧБОВО-
АТЕСТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПО НЕРУЙНІВНОМУ КОНТРОЛЮ» 25,003

24 32883575 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «М’ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС 
«СІВЕРСЬКИЙ» 25,00

25 23073489 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІСТА-ЦЕНТР» 21,552
26 33104103 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «М-СЕРВІС» 20,391
27 14334503 ТОВ «УІНДЕНЕРГО ЛТД» 20
28 03579166 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОЕКТНО-

ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ОДЕСАГРОПРОЕКТ» 13,64

29 ЗАТ «МКК «КОСМОТРАС» 0,234
30 20272048 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБ’ЄДНАНА ІНЖИНІРИНГОВА 

КОМПАНІЯ» 0,99

31 00039002 ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» 0,0005
32 00039019 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК» 0,0000059

Затверджено 
Наказ ФДМУ 

від 23.09.2016 № 1763

Перелік 
об’єктів групи е, що підлягають приватизації у 2016 році за участю 

регіональних відділень фонду державного майна україни

№ 
з/п

Код  
за ЄДРПОУ Назва підприємства Розмір держав-

ної частки, %
1 2 3 4

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
1 03582913 СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО АГРОПРОМИСЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ 

«РАТНЕАГРОБУД»
19,27

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
2 22098117 ТзОВ «ЛИПЧАНБЛОК» 22,5

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
3 19325532 ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«БОРРІКС»
24,052

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
4 00375177 ТОВ «Будильський експериментальний завод» 23,057

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
5 00687824 КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО УМАНСЬКЕ МІЖГОСПОДАРСЬКЕ ПІД-

ПРИЄМСТВО ПО ВИРОБНИЦТВУ КОМБІКОРМІВ
3,53

Продовження додатка 2 Продовження додатка 2 Продовження таблиці
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Продовження таблиці

№ 
з/п Назва об’єктів

Да
та

 о
ці

нк
и

Ви
д 

ва
рт

ос
ті

Платник Замовник

8 Нерухоме майно загальною площею 413,4 м2, а саме: будівля 
сироварні площею 193,3 м2, прохідний пункт площею 60,7 м2, 
склад інвентарю площею 65,5 м2, побутовий блок площею 
93,9 м2, пожежний резервуар, водонапірна башта, оглядова 
площадка, каналізаційна мережа, водопровідна мережа, 
огорожа території, очисна споруда за адресою: Київська обл., 
Кагарлицький р-н, с. Стави, вул. Донецька, 49, що перебуває 
на балансі ДПЗД «Укрінтеренерго»

30
.0

9.
16

Ри
нк

ов
а

ТДВ «Узинський 
цукровий ком-
бінат»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

9 Частина приміщення № 77 площею 15,8 м2 на 4-му поверсі 
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що пе-
ребувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 31

.1
0.

16
Сп

ец
іал

ьн
а Представництво 

«Компані Насьо-
наль ЕР Франс»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

10 Частина приміщення № 77 площею 15,8 м2 на 4-му поверсі 
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що пе-
ребуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 31

.1
0.

16
Сп

ец
іал

ьн
а Представництво 

«КЛМ»
РВ ФДМУ 
по Київській 
області

11 Нежитлові приміщення їдальні «Припять» (інв. № 103040004) 
площею 113,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, 
вул. Радянська, 45, що перебувають на балансі ДСП «Чорно-
бильський спецкомбінат» 31

.1
0.

16
Ри

нк
ов

а ТОВ «Ерніс» РВ ФДМУ 
по Київській 
області

12 Частина приміщення площею 413,4 м2 у фойє навчально-
го корпусу № 1 за адресою: Київська обл., м. Переяслав-
Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, що перебувають на 
балансі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педаго-
гічний університет імені Григорія Сковороди»

31
.1

0.
16

Ри
нк

ов
а

ТВБВ 
№ 10026/0849 
Філії – Головно-
го управління 
по м. Києву та 
Київській області 
ПАТ «Державний 
ощадний банк 
України»

РВ ФДМУ 
по Київській 
області

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області кон-
курсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
№ 60/28190 (далі – Положення), складається з:

підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з 
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку ви-
конання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про про-
ведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного 
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду 
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна 
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 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); інформація 
про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність пре-
тендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних 
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері 
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію про оціню-
вачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються 
ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, 
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному 
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, 
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу ка-
дрової роботи та організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Київ-
ській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кімн. 613.

конкурс відбудеться 27.10.2016 об 11.00 за адресою: м. київ, вул. си-
мона Петлюри, 15, рв фдму по київській області, телефон для довідок 
200-25-36.

лЬвівсЬка областЬ
інформація 

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

незалежної оцінки об’єкта оренди державної власності
� Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 

на третьому поверсі будівлі під літ. «б-3» нового аеровокзалу. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Між-
народний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення незалеж-
ної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ 
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016 (орієнтовно). Платник робіт з 
оцінки – ФОП Кляусова Олена Василівна.

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 рекомендована мак-
симальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 року 
та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,40 
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, 261-62-04.

рівненсЬка областЬ
інформація 

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

незалежної оцінки об’єкта оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху площею 

19,9 м2 та підвальне приміщення площею 51,9 м2. Найменування балансоутри-
мувача об’єкта оцінки: Навчально-методичний центр естетичного виховання учнів 
професійно-технічних навчальних закладів у Рівненській області. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. С. Бандери, 39а. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору орен-
ди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди 
державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса 
замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП 
Павлишин Павло Сергійович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні 
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 2 примі-
щення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій 
станом на 07.09.2016 становить 0,0 грн. Розмір земельної ділянки, усього: інформа-
ція відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове 
призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної 
ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інфор-
мація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення адмінбу-
дівлі площею 12,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДУ 
«Рівненський обласний лабораторний центр Держсанепідемслужби України». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Корець, вул. Київська, 124. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника 
конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника 
конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. 
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: Об’єднаний трудовий архів Корецького райо-
ну. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залиш-
кова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених ка-
пітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 15.09.2016 
становить 0,0 грн. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце 

розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення зе-
мельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інфор-
мація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: сховище для техніки № 118 площею 158,2 м2. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет «Ост-
розька академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Острог, 
просп. Незалежності, 58а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного 
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного 
майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника 
конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській 
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Вершинін 
Дмитро Андрійович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінан-
сові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом 
на 01.01.2016 становить 12 930,00 грн. Розмір земельної ділянки, усього: інформація 
відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове при-
значення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділян-
ки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація 
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до 
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання по-
слуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.

Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про кон-
курсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України 
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні», 
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна 
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що від-
повідають об’єкту оцінки.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській 
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які 
містяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності» зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано 
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву 
та дату проведення конкурсу.

Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у роз-
ділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформ-
лення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках до 
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента по-
даються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має 
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з ви-
конанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16 
Липня, 77.

конкурс відбудеться 21 жовтня 2016 року о 9.00 у рв фдму по рівнен-
ській області за адресою: 33028, м. рівне, вул. 16 липня, 77.

Документи на участь у конкурсі приймаються 17.10.2016 (включно) до 17.00 
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

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 нежитлового приміщення загальною 

площею 3,0 м2 першого поверху гуртожитку № 3, що перебуває на балансі 
Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: вул. Винниченка, 6, 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: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській 
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Шуляр Олег Володимирович. Балансова за-
лишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.08.2016: 3 333,38 грн. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною 
площею 3,0 м2 цокольного поверху гуртожитку № 4, що перебуває на балансі 
Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Місцез-
находження об’єкта оцінки: вул. Винниченка, 6, 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: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській 
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Шуляр Олег Володимирович. Балансова за-
лишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.08.2016: 3 267,20 грн. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина складських та побутово-складських 
приміщень площею 480,6 м2 та доля площі спільного користування – 15,5 м2 
(разом 496,1 м2) на першому поверсі одноповерхового будинку приміщення 
складу «в», що перебувають на балансі Управління Служби безпеки України в Тер-
нопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Гайова, 48, м. Терно-
піль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку 
орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-
45-42. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-45-42. Електронна адреса замовника 
конкурсу: ssu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Управління Служби безпеки України в 
Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Варениця Роман Омелянович. 
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.09.2016: 122 850,16 грн. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (одна кімната) на пер-
шому поверсі основної будівлі під літ. «а» площею 37,99 м2, що перебуває на 
балансі РВ ФДМУ по Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних 
відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними пра-
вами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника 
конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник ро-
біт з оцінки: ТОВ «Видавництво «Навчальна книга – Богдан». Балансова залишкова 
вартість об’єкта оцінки станом на 30.06.2016: 1 364,63 грн. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

� 5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення поз. 1-4, 1-5 загальною 
площею 25,6 м2 будівлі пожежної частини (літ. а), що перебуває на балансі 
10 Державної пожежно-рятувальної частини управління державної служби Укра-
їни з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: вул. Мазепи, 6, м. Копичинці, Гусятинський р-н, Тернопільська обл. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної 
плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 
52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, 
управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 
25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Балябас Марія Василівна. 
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2016: 4 037,00 грн. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

� 6. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові підвальні приміщення управ-
ління статистики у борщівському районі загальною площею 74,1 м2, що пе-
ребувають на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. С. Бандери, 19а, м. Борщів, Тернопільська 
обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ прива-
тизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна 
(0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адре-
са замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Яковенко Анатолій Михайлович. 
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.08.2016: 6 398,00 грн. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

� 7. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення котельні площею 45,0 м2, 
що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Почаївське вище профе-
сійне училище». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Кременецька, 31, м. Почаїв, 
Кременецький р-н, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон 
замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-
36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки 
державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу: (0352) 52-73-
77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з 
оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Теплодар 
плюс». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.09.2016: 1 240,00 
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

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

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

Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну доку-
ментацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті слід 

зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити 
назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної 
діяльності, який подає заяву), яка складається з:

1) заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встанов-
леною формою; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 
1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до прове-
дення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх особис-
тими підписами та печаткою претендента; 2) документи щодо практичного досвіду 
претендента та оцінювачів з виконання робіт з оцінки та інформацію щодо досвіду 
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 
та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); копії висновків про 
вартість майна або витягів із звітів, підписаних оцінювачами, що будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента. Подібними об’єктами 
до об’єктів оцінки 1.3, 1.7 є: нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини 
будівель виробничої, виробничо-складської та складської нерухомості; до об’єктів 
оцінки 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 є: нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини бу-
дівель офісної, торговельно-офісної та торговельної нерухомості; до об’єктів оцін-
ки 1.6 є: нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель офісної, 
торговельно-офісної, торговельної та складської нерухомості; 3) конкурсна пропо-
зиція претендента, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити 
пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 
робіт, а також строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів. У 
своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну 
вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом 
згідно із законодавством. До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції пре-
тендентів, вартість послуг з оцінки майна, яких не перевищує 1 725,40 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 у рв фдму по тернопільській області 
за адресою: м. тернопіль, вул. танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань).

ХерсонсЬка областЬ, арк  
та м. севастоПолЬ

інформація 
рв фдму в Херсонській області, арк та м. севастополі про оголошення 

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення оцінки державного майна

� 1. автомобіль ваЗ 210930, реєстраційний номер вт 5315 ар, 2004 
року випуску, що перебуває на балансі Відділу Держгеокадастру у Скадовсьському 
районі Херсонської області. Замовник: Відділ Держгеокадастру у Скадовсьському 
районі Херсонської області. Платник: Відділ Держгеокадастру у Скадовсьському 
районі Херсонської області. Мета проведення незалежної оцінки – визначення рин-
кової вартості для відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. 
Запланована дата оцінки: 30.09.2016.

� 2. автомобіль Geely JL7162, реєстраційний номер вт 4813 ам, 2008 
року випуску, що перебуває на балансі Відділу Держгеокадастру у Новотроїцькому 
районі Херсонської області. Замовник: Відділ Держгеокадастру у Новотроїцькому 
районі Херсонської області. Платник: Відділ Держгеокадастру у Новотроїцькому 
районі Херсонської області. Мета проведення незалежної оцінки – визначення рин-
кової вартості для відчуження в порядку, встановленому чинним законодавством. 
Запланована дата оцінки: 30.09.2016.

Звіти про оцінку мають бути прошиті (прошнуровані), пронумеровані, скріпле-
ні підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, 
що проводив оцінку.

З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення кон-
курсів максимальна ціна надання послуг з оцінки автотранспортних засобів, яку 
може бути запропоновано учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, становить 
не більше ніж 1 725,40 грн.

Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запе-
чатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015 
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-
ної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за 
№ 60/28190), а саме:

заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встанов-
леною формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 
11 розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної 
діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таєм-
ницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претен-
дента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки; калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних 
днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних 
в окремому конверті (не більше 5 днів для об’єктів оренди); документи щодо прак-
тичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо 
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку 
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під-
твердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку 
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву 
об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господа-
рювання, який подає заяву.

Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної 
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 
47, кімн. 222.

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

конкурс відбудеться в рв фдму в Херсонській області, арк та м. се-
вастополі за адресою: м. Херсон, просп. ушакова, 47, кімн. 225 о 9.00 
через 14 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок 
(0552) 22-44-44.

інформація 
рв фдму в Херсонській області, арк та м. севастополі про оголошення 

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення оцінки державного майна

� об’єкт незавершеного будівництва – «спальний корпус профілакто-
рію з готелем на 43 місця» площею забудови 0,094 га за адресою: м. Херсон, 
вул. Миру, без земельної ділянки. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК 
та м. Севастополі. Платник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. 
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для привати-
зації шляхом продажу на аукціоні (наказ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. 
Севастополі від 20.09.2016 № 525). Запланована дата оцінки: 30.09.2016.

Звіти про оцінку мають бути прошиті (прошнуровані), пронумеровані, скріпле-
ні підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, 
що проводив оцінку.

З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, 
максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта незавершеного будівництва, яку 
може бути запропоновано учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, становить 
не більше ніж 5 673,80 грн.

Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запе-
чатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015 
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-
ної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за 
№ 60/28190), а саме:

заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встанов-
леною формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 
11 розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної 
діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таєм-
ницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претен-
дента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки; калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних 
днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних 
в окремому конверті (не більше 5 днів для об’єктів оренди); документи щодо прак-
тичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо 
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку 
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під-
твердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку 
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву 
об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господа-
рювання, який подає заяву.

Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної 
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 
47, кімн. 222.

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

конкурс відбудеться в рв фдму в Херсонській області, арк та м. се-
вастополі за адресою: м. Херсон, просп. ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 
через 14 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок 
(0552) 22-44-44.

ХмелЬницЬка областЬ
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів державної власності
� Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 35,05 м2 в 

одноповерховій будівлі центру поштового зв’язку. Балансоутримувач – Хмель-
ницька дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., 
м. Волочиськ, вул. Ватутіна, 2. Мета проведення незалежної оцінки – продовження 
договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-
16; podil_68@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.09.2016. Строк виконання робіт – до 5 ка-
лендарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-
платник робіт з оцінки – Волочиський районний центр первинної медико-санітарної 
допомоги. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель 
(нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
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� Назва об’єкта оцінки № 2: нежитлові приміщення загальною площею 
31,0 м2 на цокольному поверсі житлового будинку. Балансоутримувач – На-
ціональна академія статистики, обліку та аудиту. Місцезнаходження об’єкта: 
м. Хмельницький, вул. Сковороди,11. Мета проведення незалежної оцінки – про-
довження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: 
(0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.09.2016. Строк виконання 
робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій 
області. Особа-платник робіт з оцінки – ПП «Мачете Груп». Подібними об’єктами 
до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного 
використання, крім виробничо-складської).

� Назва об’єкта оцінки № 3: нежитлові приміщення загальною площею 
75,5 м2 на цокольному поверсі житлового будинку. Балансоутримувач – На-
ціональна академія статистики, обліку та аудиту. Місцезнаходження об’єкта: 
м. Хмельницький, вул. Сковороди, 11. Мета проведення незалежної оцінки – про-
довження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: 
(0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.09.2016. Строк виконання 
робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій 
області. Особа-платник робіт з оцінки – ПП «Мачете Груп». Подібними об’єктами 
до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного 
використання, крім виробничо-складської).

� Назва об’єкта оцінки № 4: частина приміщення котельні корпусу № 5 
площею 120,0 м2. Балансоутримувач – ДП «Новатор». Місцезнаходження об’єкта: 
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17. Мета проведення незалежної оцінки – 
продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкур-
су: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом 
на 01.09.2016 – 10 320,00 грн. Розмір земельної ділянки – 154 417 м2. Місце роз-
ташування земельної ділянки: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17. Цільове 
призначення земельної ділянки – під виробничу базу. Правовий режим земельної 
ділянки – право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної 
ділянки – 137 457 143,00 грн. Дата оцінки – 30.09.2016. Строк виконання робіт – до 
5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. 
Особа-платник робіт з оцінки – КП «Південно-західні тепломережі». Подібними 
об’єктами до об’єкта оцінки є: частини приміщень, приміщення та частини будівель 
(виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість).

� Назва об’єкта оцінки № 5: приміщення столярної дільниці корпусу № 27 
площею 741,1 м2. Балансоутримувач – ДП «Новатор». Місцезнаходження об’єкта: 
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17. Мета проведення незалежної оцінки – 
продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкур-
су: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом 
на 01.09.2016 – 7 319,00 грн. Розмір земельної ділянки – 154 417,0 м2. Місце роз-
ташування земельної ділянки: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17. Цільове 
призначення земельної ділянки – під виробничу базу. Правовий режим земельної 
ділянки – право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної 
ділянки – 137 457 143,00 грн. Дата оцінки – 30.09.2016. Строк виконання робіт – до 
5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. 
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Ощепков Сергій Олександрович. Подібни-
ми об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (виробнича, 
виробничо-складська або складська нерухомість).

За рекомендацією ФДМУ максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що 
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця конкурсу по оцін-
ці об’єктів нерухомого майна, а саме: приміщення та їх частини, – 1 725,40 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, за-
твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазна-
чено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на 
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку 
майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3) 
конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і 
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних 
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.

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

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельниць-
кий, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефон для довідок (0382) 72-09-45 (при-
ймальня), 79-56-16.

Конкурсна документація подається до сектору з кадрової роботи, організаційно-
документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по 
Хмельницькій області (каб. № 1) до 17 жовтня 2016 року (включно) до 17.00.

конкурс відбудеться 21 жовтня 2016 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

� 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення першого поверху будівлі 
поліклініки (літ. а) загальною площею 18,0 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: УМВС України в Чернівецькій області Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 228. Мета проведення оцінки: передача в оренду. 
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 
55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua. Види еко-
номічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або 
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окре-
мо за групами) –1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарсько-
го товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) на 31.08.2016 становить 
2 027,61 грн. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів неру-
хомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, 
часток, паїв) – 1. Розмір земельної ділянки, усього: 1,5402 га. Місце розташування 
земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 228. Цільове призначення зе-
мельної ділянки 03.03 – для будівництва та обслуговування будівель закладів охо-
рони здоров’я та соціальної допомоги. Правовий режим земельної ділянки: право 
постійного користування. 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): 31.08.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення напівпідвалу будівлі на-
вчального корпусу № 3 (літ. а-а′) загальною площею 51,8 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернівецький національний університет ім. Ю. 
Федьковича. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Л. України, 25. 
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 
55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс 
якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні акти-
ви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Роз-
мір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.  
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (за-
значається окремо за групами) на 31.08.2016 становить 7 773,13 грн. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв) – 1. 
Розмір земельної ділянки, усього: 0,6181 га. Місце розташування земельної ді-
лянки: м. Чернівці, вул. Л. України, 25. Цільове призначення земельної ділянки: 
03.03 – для будівництва будівель. Правовий режим земельної ділянки – право по-
стійного користування. 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) 31.08.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної 
власності – дитяча установа разом із земельною ділянкою. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Анадоли, вул. Яцюка. Мета проведення оцінки: 
приватизація шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-
44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника 
конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оціню-
ються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засо-
би, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу 
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вар-
тість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних ін-
вестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. 
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому 
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв) – 1. 
Розмір земельної ділянки, усього: 0,25 га, кадастровий № 7325082000:01:001:0151. 
Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Анадоли, 
вул. Яцюка. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд. Правовий режим земельної ді-
лянки: форма власності державна. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.

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

Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна ви-
ступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.

Платником робіт для надання послуг з оцінки об’єкта оцінки № 1 виступатиме 
фізична особа – підприємець Кіяшко Геннадій Петрович.

Платником робіт для надання послуг з оцінки об’єкта оцінки № 2 виступатиме 
ФОП Арич Діна Дмитрівна.

Платником робіт для надання послуг з оцінки об’єкта оцінки № 3 виступатиме 
РВ ФДМУ по Чернівецькій області.

Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єктів оцінки № 1, 2 не 
може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надан-
ня послуг з оцінки.

Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів оцінки № 1, 2, що буде роз-
глядатися конкурсною комісією під час обрання переможців, – 1 725,4 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 кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що має підтверджу-

ватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реє-
страцію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення 
Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469; відповідної кваліфікації 
оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджува-
тися чинними кваліфікаційними свідоцтвами, виданими відповідно до Порядку ви-
дачі кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних 
ділянок, затвердженого наказом Державного агентства земельних ресурсів України 
від 10.08.2007 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2007 за 
№ 1051/14318, зі змінами від 04.06.2015 № 125 (для об’єкта оцінки № 3).

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

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 1, 2 є приміщення, частини будівель, 
зокрема офісні, торговельно-офісні, торговельна нерухомість та нерухомість під 
заклади громадського харчування.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 3 є нерухоме майно (земельні по-
ліпшення) – об’єкти незавершеного будівництва.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового 
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до 
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної 
дати проведення конкурсу. 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 регіональному відділенні фдму по 
Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. л. кобилиці, 21а. теле-
фон для довідок (0372) 55-44-84.

ПіДсУмКИ
інформація 

рв фдму по львівській області про підсумки конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 13.06.2016

1. Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 33,2 м2 в однопо-
верховій будівлі гаражів (Львівська обл., м. Дрогобич, вул. П. Орлика, 15в). Мета 
проведення оцінки: продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оці-
ночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 3 р/дні. Вартість 
робіт – 1800 грн.

2. Нежитлове приміщення загальною площею 19,3 м2 на другому поверсі бу-
дівлі (м. Львів, вул. Винниченка, 30). Мета проведення оцінки: укладення договору 
оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Аргумент». Термін ви-
конання робіт – 5к/днів. Вартість робіт – 2160 грн.

3. Нежитлова будівля складу кисню площею 56,68 м2 (м. Львів, вул. Городоцька, 
222). Мета проведення оцінки: укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт 
оціночної діяльності – ПП «Аргумент». Термін виконання робіт – 5 к/днів. Вартість 
робіт – 2160 грн.

4. Частина нежитлового приміщення № IX загальною площею 3,0 м2 на третьо-
му поверсі гуртожитку (м. Львів, вул. Левицького, 67а). Мета проведення оцінки: 
укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ 
«ЗУКК». Термін виконання робіт – 3 к/дні. Вартість робіт – 1350 грн.

5. Частина нежитлового приміщення № 195 загальною площею 3,0 м2 на друго-
му поверсі гуртожитку № 3 (м. Львів, вул. Туган-Барановського, 13). Мета проведен-
ня оцінки: укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – 
ТзОВ «ЗУКК». Термін виконання робіт – 3 к/дні. Вартість робіт – 1350 грн.

інформація
рв фдму по Полтавській області про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення 
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбувся 09.06.2016
Переможцями конкурсу визнано:
1) юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення 

оцінки державного майна:
приміщення котельні площею 70,0 м2 за адресою: пл. Слави, 4/2, м. Полтава 

(з метою укладення договору оренди), що обліковується на балансі Полтавського 
будівельного технікуму транспортного будівництва. Вартість виконаних робіт – 
1100,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

частини нежитлового підвального приміщення адмінбудинку площею 81,4 м2 за 
адресою: вул. Сумська, 2, м. Зіньків, Полтавська обл. (з метою укладення договору 
оренди), що обліковується на балансі Управління Державної казначеської служби у 
Зіньківському районі Полтавської області. Вартість виконаних робіт – 1100,00 грн, 
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

2) юридичну особу – ПП «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведен-
ня оцінки державного майна:

нежитлового приміщення площею 216,0 м2 за адресою: вул. Цілиноградська, 
8, м. Кременчук, Полтавська обл. (з метою укладення договору оренди), що об-
ліковується на балансі Кременчуцького МУВГ. Вартість виконаних робіт – 1163,00 
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

3) юридичну особу – ПП «Нерухомість» на проведення оцінки державного 
майна:

нежитлових приміщень, площею 15,7 м2 за адресою: вул. Леніна, 120, смт 
Машівка, Полтавська обл. (з метою продовження дії договору оренди), що об-
ліковується на балансі ПД УДППЗ «Укрпошта». Вартість виконаних робіт – 950,00 
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

окремих нежитлових приміщень на першому та третьому поверхах будівлі 
учбового корпусу № 14 площею 258,9 м2 за адресою: вул. Ярмакова, 9, м. Кре-
менчук, Полтавська обл. (з метою продовження дії договору оренди), що облі-
ковується на балансі Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського. Вартість виконаних робіт – 1050,00 грн, строк виконання робіт 
по об’єкту – 5 календарних днів.

4) юридичну особу – ПП «Укрбізнесконсалтінг» на проведення оцінки дер-
жавного майна:

нежитлового приміщення на третьому поверсі будівлі учбового корпусу № 14 
площею 267,7 м2 за адресою: вул. Ярмакова, 9, м. Кременчук, Полтавська обл. (з 
метою продовження дії договору оренди), що обліковується на балансі Кременчуць-
кого національного університету імені Михайла Остроградського. Вартість викона-
них робіт – 1300,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

окремого нежитлового приміщення на першому поверсі будівлі учбового 
корпусу № 14 площею 160,3 м2 за адресою: вул. Ярмакова, 9, м. Кременчук, Пол-
тавська обл. (з метою продовження дії договору оренди), що обліковується на ба-
лансі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградсько-
го. Вартість виконаних робіт – 1300,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 
календарних днів.

інформація 
рв фдму по сумській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 15.06.2016 
Переможцем конкурсу на проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлово-

го вбудовано-прибудованого приміщення загальною площею 68,0 м2 (літ. А-1) за 
адресою: Сумська обл., м. Шостка, вул. Горького, 4, що обліковується на балансі 
ВАТ «Акціонерна компанія «Свема», з метою приватизації шляхом продажу на аук-
ціоні визнано ПП «НТЛ «Фабрика», м. Шостка. Строк надання послуг з оцінки – 7 
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2000,0 грн.

інформація
рв фдму в Херсонській області, арк та м. севастополі про підсумки 

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до 
проведення оцінки державного майна, що відбувся 14.06.2016

1. Об’єкт: частина вежі ПРЦ площею 6,0 м2 за адресою: м. Херсон, «Аеропорт 
цивільної авіації», 6, перебуває на балансі Одеського регіонального структурного 
підрозділу ДП «Обслуговування повітряного руху України». Переможець конкур-
су – ПП «Фрістайл-плюс». Мета проведення незалежної оцінки – визначення рин-
кової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. 
Вартість робіт – 1500 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

2. Об’єкт: частина приміщення № 3 площею 2,0 м2 адмінбудівлі (номер 
08676122.1.ЦФЮК001), що обліковується на балансі Генічеського РВ УМВС України 
в Херсонській області, за адресою: Херсонська обл., м. Генічеськ, просп. Миру, 40. 
Переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – ви-
значення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору 
оренди. Вартість робіт – 2700 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

3. Об’єкт: мостіння біля радіовежі загальною площею 6,24 м2 та частини радіо-
вежі загальною площею 2,5 м2 за адресою: Херсонська обл., м. Берислав, вул. 
Ленінградська, 5, на балансі Одеського регіонального структурного підрозділу 
Державного підприємства обслуговування повітряного руху України. Переможець 
конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення рин-
кової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. 
Вартість робіт – 2500 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

4. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення площею 11,0 м2 на другому по-
версі адмінбудівлі, що обліковується на балансі ДП «Виробничий південний біо-
технологічний центр», за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 168. Переможець 
конкурсу  ПП «ЕЮФ «Епрайс-Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визна-
чення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору 
оренди. Вартість робіт – 1 300 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.

інформація 
рв фдму по Хмельницькій області про підсумки конкурсу  

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

державної власності, що відбувся 09.06.2016 
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-

дення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – 
приміщення загальною площею 97,8 м2 (у т. ч. площа загального користування – 

24,7 м2) на другому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі 
Головного управління статистики у Хмельницькій області, за адресою: Хмельницька 
обл., м. Полонне, вул. Лесі Українки, 154, визнано ПП «Агентство нерухомого май-
на «Гудвіл». Вартість виконання робіт з оцінки – 2000,00 грн (без урахування ПДВ), 
строк виконання робіт – 5 календарних днів.

2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – бу-
дівлі для зварювальних робіт № 519 загальною площею 118,8 м2, що обліковується 
на балансі Державного підприємства МОУ УДТК «Воєнконверс-43», за адресою: 
м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 16, визнано ПП «Консалтінг Сервіс». Вартість 
виконання робіт з оцінки – 1750,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання 
робіт – 5 календарних днів.

3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для про-
ведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору орен-
ди – гараж площею 28,7 м2, що обліковується на балансі Старокостянтинівського 
управління ДКСУ Хмельницької області, за адресою: Хмельницька обл., м. Ста-
рокостянтинів, пров. Подільський, 6/4, визнано ПП «Роялті Експерт». Вартість 
виконання робіт з оцінки – 2200,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання 
робіт – 5 календарних днів.

4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – 
приміщення загальною площею 50,1 м2 (у т. ч. площа загального користування – 
2,1 м2) у одноповерховій будівлі відділення поштового зв’язку, що обліковується 
на балансі Хмельницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Хмельницька 
обл., Білогірський р-н, смт. Ямпіль, вул. Леніна, 52а, визнано ПП «ТЗК-Експерт». 
Вартість виконання робіт з оцінки – 1990,00 грн (без урахування ПДВ), строк ви-
конання робіт – 5 календарних днів.

5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – 
приміщення площею 95,2 м2 на другому поверсі навчального корпусу № 1, що 
обліковується на балансі Хмельницького національного університету, за адресою: 
м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 112, визнано ФОП Остренюк Людмилу Васи-
лівну. Вартість виконання робіт з оцінки – 1804,00 грн (без урахування ПДВ), строк 
виконання робіт – 5 календарних днів.

6. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – 
частини горища площею 1,0 м2 у гуртожитку № 1, що обліковується на балансі 
КПНУ ім. Івана Огієнка, за адресою: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, 
просп. Грушевського, 44, визнано ТОВ «Поділля-Експерт». Вартість виконання 
робіт з оцінки – 1800,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 ка-
лендарних днів.

7. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – час-
тини горища площею 1,0 м2 у гуртожитку № 2, що обліковується на балансі КПНУ ім. 
Івана Огієнка, за адресою: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Лесі 
Українки, 52, визнано ТОВ «Поділля-Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 
1800,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

8. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – 
частини технічного поверху площею 1,0 м2 у гуртожитку № 3, що обліковується 
на балансі КПНУ ім. Івана Огієнка, за адресою: Хмельницька обл., м. Кам’янець-
Подільський, вул. Уральська, 3, визнано ТОВ «Поділля-Експерт». Вартість виконан-
ня робіт з оцінки – 1800,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 
календарних днів.

9. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – 
частини технічного поверху площею 1,0 м2 у гуртожитку № 4, що обліковується 
на балансі КПНУ ім. Івана Огієнка, за адресою: Хмельницька обл., м. Кам’янець-
Подільський, вул. Драй-Хмари, 42, визнано ТОВ «Поділля-Експерт». Вартість 
виконання робіт з оцінки – 1800,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання 
робіт – 5 календарних днів.

10. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – 
частини технічного поверху площею 1,0 м2 у гуртожитку № 5, що обліковується 
на балансі КПНУ ім. Івана Огієнка, за адресою: Хмельницька обл., м. Кам’янець-
Подільський, просп. Грушевського, 31 а/1, визнано ТОВ «Поділля-Експерт». Вар-
тість виконання робіт з оцінки – 1800,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання 
робіт – 5 календарних днів.

11. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – 
частини технічного поверху площею 1,0 м2 у гуртожитку № 6, що обліковується 
на балансі КПНУ ім. Івана Огієнка, за адресою: Хмельницька обл., м. Кам’янець-
Подільський, просп. Грушевського, 2а, визнано ТОВ «Поділля-Експерт». Вартість 
виконання робіт з оцінки – 1800,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання 
робіт – 5 календарних днів.

12. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта приватизації з метою продажу на аукціоні – дво-
поверхової будівлі їдальні № 13/27 загальною площею 1 386,1 м2 колишнього вій-
ськового містечка № 13, що обліковується на балансі відділу ЖКГ Ізяславської рай-
держадміністрації, за адресою: Хмельницька обл. м. Ізяслав, вул. Військова, 13/27, 
визнано ТОВ «Поділля-Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 11500,00 грн 
(без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 30 календарних днів.

інформація 
рв фдму по Чернівецькій області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 14.06.2016 
1. Переможець конкурсу: ТОВ «Оцінка – Інформ». Назва об’єкта оцінки: час-

тина комори (4-2) першого поверху навчального корпусу (літ. Б) площею 2,0 м2 
за адресою: Чернівецька обл., м. Вижниця, вул. Д.Загула, 13, що перебуває на 
балансі Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка. Мета 
проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 
1900,00 (одна тисяча дев’ятсот) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.

2. Переможець конкурсу: ФОП Читайло В. В. Назва об’єкта оцінки: частина вес-
тибуля (5-3) першого поверху будівлі навчального корпусу № 9 (блок літ. В) площею 
2,0 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 101, що перебуває на балансі 
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Мета проведення 
оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1900,00 
(одна тисяча дев’ятсот) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.

інформація
рв фдму по м. києву про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 13.06.2016

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2 Адреса об’єкта оцінки СОД –  
переможець

Термін ви-
конання, к/ 

днів

Вартість 
виконання 
робіт, грн

1 Нежитлове приміщення 394,2 м. Київ, вул. Здолбу-
нівська, 2

ФОП Рябчен-
ко О. М.

5 3900

2 Нежитлове приміщення 122,0 м. Київ, вул. 
С.Петлюри, 15

ТОВ «КП «Орі-
яна»

4 3600

3 Нежитлове приміщення 23,4 м. Київ, вул. Обсерва-
торна, 25

ФОП Рябчен-
ко О. М.

5 3200

4 Нежитлове приміщення 12,0 м. Київ, вул. Обсерва-
торна, 25

ФОП Рябчен-
ко О. М.

5 3200

5 Нежитлове приміщення 19,0 м. Київ, Кловський 
узвіз, 13а

ФОП Рябчен-
ко О. М.

5 3200

6 Нежитлове приміщення 119,1 м. Київ, вул. Смолен-
ська, 19

ФОП Чеба-
ков О. І.

4 3500

7 Нежитлове приміщення 352,6 м. Київ, просп. Акаде-
міка Палладіна, 46

ТОВ «РЕНОМЕ 
ГРУП»

5 3500

8 Нежитлове приміщення 87,13 м. Київ, вул. Хреща-
тик, 24

ТОВ «РЕНОМЕ 
ГРУП»

4 3300

9 Нежитлове приміщення 69,8 м. Київ, вул. Механі-
заторів, 6

ФОП Чеба-
ков О. І.

4 3300

10 Нежитлове приміщення 59,8 м. Київ, вул. Механі-
заторів, 6

ТОВ «Сарос» 2 3320

11 Нежитлове приміщення 170,2 м. Київ, вул. Мельни-
кова, 42

ФОП Рябчен-
ко О. М.

5 3600

12 Нежитлове приміщення 645,1 м. Київ, вул. Ломоно-
сова, 33/43

ТОВ «РЕНОМЕ 
ГРУП»

5 3950

13 Нежитлове приміщення 84,14,1 м. Київ, вул. Василь-
ківська, 1

ТОВ «КП 
«Орія на»

4 3500

14 Нежитлове приміщення 44,1 м. Київ, вул. 
Б.Грінченка, 1

ТОВ «КП 
«Оріяна»

4 3300

15 Нежитлове приміщення 32,0 м. Київ, вул. Ніжин-
ська, 29а

ФОП Чеба-
ков О. І.

4 3300

16 Нежитлове приміщення 82,9 м. Київ, бульв. 
Л. Українки, 26

ТОВ «КП 
«Орія на»

4 3500

17 Нежитлове приміщення 45,5 м. Київ, вул. Костян-
тинівська, 68

ТОВ «КП 
«Орія на»

4 3300

18 Нежитлове приміщення 65,0 м. Київ, вул. Турге-
нєвська, 82а

ТОВ «КП 
«Орія на»

4 3500

19 Нежитлове приміщення 169,68 м. Київ, вул. Е.Потьє, 
8а

ФОП Чебаков 
О. І.

4 3700

20 Нежитлове приміщення 157,01 м. Київ, вул. Пилипа 
Орлика, 18

ФОП Чебаков 
О. І.

4 3700

21 Нежитлове приміщення – час-
тина пам’ятки архітектури

109,2 м. Київ, вул. На бе-
реж но-Хрещатицька, 
27 

ФОП Рябчен-
ко О. М.

5 3300

22 Нежитлове приміщення – час-
тина пам’ятки архітектури

4,0 м. Київ, Контрактова 
пл., 4

ФОП Рябчен-
ко О. М.

5 3000

23 Частина даху та технічного 
поверху

15,0 
(у т. ч. 3,0 
та 12,0)

м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 11 

ПП «Фірма 
«Конкрет»

4 4500

24 Нежитлове приміщення 21,5 м. Київ, просп. Пере-
моги, 50

ФОП Рябчен-
ко О. М.

5 3200

25 Нежитлові приміщення 85,5 м. Київ, бульв. Чоко-
лівський, 13 

ТОВ «КП 
«Орія на»

4 3500
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оГоЛоШеннЯ Про нАмір ПереДАТИ ДерЖАВне мАЙно В оренДУ

 департамент орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а

волинсЬка областЬ
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

(код ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви на 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 інфраструктури 20134234, Волинська дирекція УДППЗ «Укрпошта», 43025, Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Кривий Вал, 19, тел. (0332) 72-23-12

Частина приміщення вузла по-
штового зв’язку Маневич

21560045.300.АААЖЕЛ519 44600, Волинська обл., Маневицький р-н, 
смт Маневичі, вул. Незалежності, 11 

27,6 69 593,00 1 рік Розміщення фотосалону

2 Міністерство інфраструктури 20134234, Волинська дирекція УДППЗ «Укрпошта», 43025, Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Кривий Вал, 19, тел. (0332) 72-23-12

Частина приміщення відділення 
поштового зв’язку 

21560045.300.ФЮФКХР011 45612, Волинська обл., Луцький р-н, 
смт Торчин, вул. Незалежності, 93

16,6 39 934,00 1 рік Розміщення магазину з продажу продовольчих 
товарів та товарів підакцизної групи

3 Ковельська районна державна 
адміністрація Волинської області

04051402, Ковельська районна державна адміністрація Волинської області, 
45000, м. Ковель, вул. Незалежності, 73, тел. (03352) 5-22 16

Частина адмінбудівлі (кабінет 
№ 24) 

– 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Дра-
гоманова, 22

23,9 107 927,00 2 роки 364 дні Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, волинська обл., м. луцьк, київський майдан,9, кімн. 807, 808, рв фдму по волинській 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 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».

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 не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України 

01116130, Державний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський національний залізничного 
транспорту ім. академіка Лазаряна», м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2, тел. (0562) 374-98-01

Частина нежитлового вбудова-
ного приміщення

Інформація відсутня м. Дніпропетровськ, вул. Ла-
заряна, 2

11,5 110 182,00 2 роки 11 місяців Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання насе-
ленню послуг із ксерокопіювання та торгівля канцтоварами 

2 Міністерство освіти 
і науки України 

02066747, Державний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський національний університет ім. 
О. Гончара», м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 72, тел. (0562) 374-98-01

Частина нежитлового вбудова-
ного приміщення

Інформація відсутня м. Дніпропетровськ, просп. 
Гагаріна, 38

4,0 40 428,00 1 рік Розміщення торговельного автомата, що відпускає продо-
вольчі товари (автомат питної води) 

3 Міністерство інф-
раструктури України

25771603, Дніпропетровська дирекція УДППЗ «Укрпошта», м. Дніпропетровськ, вул. Привокзаль-
на, 11, тел. (056) 770-32-20

Нежитлове вбудоване при-
міщення

21560045.400.АААЖЖА092  м. Дніпропетровськ, вул. На-
бережна Перемоги, 44

10,3 98 169,00 1 рік Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродо-
вольчих товарів та ксерокопіювальної техніки

4 Міністерство освіти 
і науки України 

01116118, ДВНЗ «Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури», м. Дніпропетровськ, 
просп. Пушкіна, 77а, тел. (056) 793-26-99

Нежитлові вбудовані при-
міщення

01116118.1.ВГАААЖЖЕ175 м. Дніпропетровськ, просп. 
Пушкіна, 77а

142,2 855 333,00 2 роки 364 дні Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів під-
акцизної групи, у навчальному закладі 

5 Державна фіскаль-
на служба України

39634478, Нікопольська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Дніпропетровській об-
ласті, тел.(05662) 2-22-00

Частина нежитлового вбудова-
ного приміщення (вестибуль)

Інформація відсутня м. Нікополь вул. Трубників, 27 4,37 18 277,00 2 роки 11 місяців Торговельний об’єкт з продажу непродовольчих товарів 

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».

ЗаПоріЗЬка областЬ
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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 незалеж-
ною оцінкою, грн

максимально можливий 
строк оренди мета використання

1 Міністерство інфра-
структури України

20509800, Запорізька дирекція УДППЗ «Укрпошта», 69005, 
м. Запоріжжя, просп. Соборний, 133, тел. (061) 233-16-90

Нежитлове приміщення № 43 та частини приміщень спільного користування № 41, 
42 (3,0 м2) першого поверху будівлі електрозв’язку і пошти (літ. А-3)

21560045.800.АААЖЖБ261 Запорізька обл., Вільнянський р-н, 
м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 16

25,0 46 267,00 1 рік Розміщення офісного 
приміщення

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

івано-франківсЬка областЬ
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по івано-франківській 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 осві-
ти і науки України

35171187, Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного уні-
верситету, 76492, м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 11, тел. (0342) 55-47-14

Приміщення на другому повер-
сі адміністративного корпусу 

00493735.4.ЯКУФВУ002 м. Івано-Франківськ, 
вул. Юності, 11

359,9 2 324 954,00  
на 31.07.2016

1 рік Їдальня, ще не здійснює продаж товарів 
підакцизної групи, у навчальному закладі 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. івано-франківськ, вул. василіянок, 48, рв фдму по івано-франківській області, відділ оренди,  
тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди об’єкта відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

київсЬка областЬ
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по київській області про намір передати в оренду об’єкти державної власності, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична 

адреса, контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження  загальна 
площа, м2

вартість майна згідно 
з незалежною оцін-
кою без ПДВ, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Міністерство інфра-
структури України 

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль» 

Частина даху будівлі профілакторію (інв. № 47496) 20572069.185.НЛТНПД187 Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт 4,0 270 200,00 1 рік Розміщення оператора телекомунікацій

2 Міністерство інфра-
структури України

22919784, Київська обласна дирекція 
УДППЗ «Укрпошта»

Нежитлове приміщення (інв. № 1000001) 21560045.1000.АААЖЕД529 Київська обл., смт Згурівка, 
вул. Українська, 13б

10,2 40 030,00 1 рік Розміщення офісного приміщення

3 Міністерство освіти 
і науки України

00493706, Національний університет біо-
ресурсів і природокористування України 

Частина приміщення котельні (інв. № 10310111) 00493706.11.ГЕНЖНЧ114 Київська обл., Бородянський р-н,
смт Немішаєве, вул. Технікумівська, 4

65,0 151 651,00 2 роки  
11 місяців

Постачання теплової енергії для навчального закладу

4 Міністерство інфра-
структури України

22919784, Київська обласна дирекція 
УДППЗ «Укрпошта»

Нежитлове приміщення 21560045.1000.ВЦЛГФС024 Київська обл., м. Бровари, вул. Га-
гаріна, 20

19,4 119 634,00 1 рік Згідно з додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно 
та пропорції її розподілу, орендна ставка за яким дорівнює або є більшою 18 %

5 Міністерство інфра-
структури України 

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль» 

Приміщення № 172 та частина приміщення № 226 на 3-му по-
версі пасажирського термінала «D»

– Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт 315,0 27 152 495,00 10 років Розміщення кафе-бару, що здійснює продаж товарів підакцизної групи 

6 Міністерство інфра-
структури України 

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль» 

Нежитлове приміщення № 101 (4,8 м2) та нежитлове приміщення 
№ 102 (16,2 м2) на 2-му поверсі будівлі наземних перонних бригад

– Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт 21,00 979 415,00 Розміщення технічного персоналу

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. київ, вул. симона Петлюри, 15, рв фдму по київській області. У разі надходження двох і біль-
ше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно 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 куль-
тури України

02214225, Львівська Національна музична академія імені М. В. Лисенка, 
79005, м. Львів, вул. Нижанківського, 5, тел.(0322) 74-31-06 

Нежитлові вбудовані приміщення (№ 1, 2 за планом БТІ) на 1-му 
поверсі будівлі складу 

0214225.1.АААДДЛ445 м. Львів, вул. Нижан-
ківського, 5

45,1 414 000,00  
станом на 31.07.2016

2 роки 364 дні  Розміщення складу

2 Міністерство освіти 
і науки України

38855349, Державний університет телекомунікацій 03680, м. Київ, 
вул. Слом’янська,7, тел. (044) 248-85-78 

Вбудовані нежитлові приміщення на 1-му (№ 13, 14, 15, 16), 
2-му (№ 75, 76, 77, 78), 4-му (№ 177,178) поверхах будівлі

38855349.2.ХФРЦЧА008 м. Львів, вул. Володи-
мира Великого,33

147,9 1 574 000,00  
станом на 31.07.2016

2 роки 364 дні  Розміщення офісного приміщення

3 Міністерство освіти 
і науки України

00492990, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біо-
технологій ім. С. Гжицького, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50, тел. 260-28-89

Частина нежитлового приміщення на другому поверсі аудиторно-
го блоку навчально-адміністративного корпусу

00492990.4.БЕШСНП9526 м. Львів, вул. Пекар-
ська, 50

2,0 30 500,00  
станом на 31.05.2016

1 рік Розміщення торговельного об’єкта з продажу продо-
вольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

Заяви про оренду кожного із 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».

ЧернігівсЬка областЬ
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по Чернігівській 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 мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державна казначей-
ська служба України

37982090, Управління Державної казначейської служби України у Бахмацькому районі Чернігівської 
області, 16500, Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Соборності, 31, тел.: (04635) 5-30-19, 5-30-13

Нежитлові приміщення на першому поверсі 
двоповерхової адмінбудівлі

37982090.1.ПГЮБГС047 Чернігівська обл., м. Бах-
мач, вул. Соборності, 31

161,0 291 635,42 2 роки 364 дні Здійснення торгівлі непродовольчими 
товарами

2 Міністерство освіти і 
науки України

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

Нежитлове приміщення першого поверху дво-
поверхової будівлі навчального корпусу № 20

05460798.1.УШЦУОК005 м. Чернігів, просп. Миру, 44 23,4 96 018,78 2 роки 364 дні Здійснення медичної практики

3 Міністерство освіти і 
науки України

02548860, Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту, 14000, м. Чернігів, 
вул. Реміснича, 56, тел.: (04622) 4-03-08, 4-11-06

Нежитлове приміщення в підвалі будівлі на-
вчального корпусу

02548860.1. БФШПЯФ002 м. Чернігів, вул. Реміс-
нича, 56

12,9 37 483,94 2 роки 364 дні Розміщення офісного приміщення

4 Міністерство освіти і 
науки України

00729149, Прилуцький агротехнічний коледж, 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київ-
ська, 178, тел. (04637) 3-20-50

Нежитлове приміщення першого поверху чо-
тириповерхової будівлі гуртожитку № 1

– Чернігівська обл., м. Прилу-
ки, вул. Київська, 180а

18,7 69 283,47 2 роки 364 дні Здійснення торгівлі непродовольчими 
товарами

5 Міністерство освіти і 
науки України

02548914, Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області, 17500, Чернігівська обл., 
м. Прилуки, вул. Київська, 337, тел.: (04637) 5-34-42, 5-09-57

Нежитлові приміщення на першому поверсі 
будівлі колишнього навчального корпусу

02548914.1. УСОДЮЦ001 Чернігівська обл., м. Прилу-
ки, вул. Київська, 337

191,1 593 365,47 2 роки 364 дні 57,1 м2 – здійснення торгівлі непродоволь-
чими товарами; 134,0 м2 – розміщення офіса

Заяви про оренду зазначених об’єктів 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 один 
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

м. київ
оголоШення 

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

№ 
з/п 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 освіти і науки 
України 

02070921, Національний технічний університет України «Київський політехніч-
ний інститут», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел. (044) 236-79-89

Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 
6-му поверсі будівлі навчального корпусу № 2

02070921.1.БДЧАХЯ024 м. Київ, вул. По-
літехнічна, 33

144,1 2 011 000,00  
станом на 31.05.2016 

2 роки 11 місяців Виконання науково-дослідних робіт
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Продовження таблиці

Продовження таблиці

оГоЛоШеннЯ Про ПроВеДеннЯ КонКУрсіВ нА ПрАВо оренДИ мАЙнА

інФормАЦіЯ реГіонАЛЬнИХ ВіДДіЛенЬ ФДмУ

м. київ
інформація 

рв фдму по м. києву про проведення конкурсів з використанням 
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом  

аукціону на право оренди нерухомого державного майна
� 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – час-

тина нежитлового приміщення будівлі гуртожитку № 3 загальною площею 
0,25 м2 (реєстровий номер майна 02928433.1.тжфкдж011), що перебу-
ває на балансі Національного університету фізичного виховання і спорту України, 
за адресою: м. Київ, пров. Кустанайський, 5.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
31.05.2016 становить 2 695,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і 
науки України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфля-
ції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індек-
си інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – травень 2016 р. становить 

89,83 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщення оператора теле-
комунікацій, який надає послуги з доступу до мережі Інтернет; найбільший запропо-
нований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди 
порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне 
використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов до-
говору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди 
та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збе-
реження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати 
майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної без-
пеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент 
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати 
заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів 
з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта 
оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на 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 відділу Державного казначейства за місцем розташування 
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений 
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за ви-
користання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору 
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та 
надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору 
оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (фран-
шиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати 
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового 
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний 
надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; 
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди 
протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору 
оренди; у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін до-
говору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф 
у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвід-
ношенні 70 % до державного бюджету та 30 % балансоутримувачу.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно 
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здій-
снюється учасниками з кроком 50 % початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при 
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

конкурс буде проведено о 15.00 на 21-й календарний день після дати 
опублікування за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, рв фдму по 
м. києву (кімн. 102).

� 2. Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – час-
тина нежитлового приміщення будівлі гуртожитку № 1 загальною площею 
0,50 м2 (реєстровий номер майна 02928433.1.тжфкдж008), що перебу-
ває на балансі Національного університету фізичного виховання і спорту України, 
за адресою: м. Київ, пров. Кустанайський, 7.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
31.05.2016 становить 5 390,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і 
науки України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфля-
ції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індек-
си інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – травень 2016 р. становить 

179,67 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщення оператора теле-
комунікацій, який надає послуги з доступу до мережі Інтернет; найбільший запропо-
нований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди 
порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне 
використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов до-
говору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди 
та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збе-
реження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати 
майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної без-
пеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент 
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати 
заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів 
з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта 
оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на 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 відділу Державного казначейства за місцем розташування 
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений 
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за ви-
користання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору 
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та 
надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору 
оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (фран-
шиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати 
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового 
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний 
надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; 
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди 
протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору 
оренди; у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін до-
говору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф 
у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвід-
ношенні 70 % до державного бюджету та 30 % балансоутримувачу.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно 
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здій-
снюється учасниками з кроком 50 % початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при 
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

конкурс буде проведено о 15.20 на 21-й календарний день після дати 
опублікування за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, рв фдму по 
м. києву (кімн. 102).

� 3. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – час-
тина нежитлового приміщення будівлі гуртожитку № 5 загальною площею 
0,50 м2 (реєстровий номер майна 02928433.1.тжфкдж013), що перебу-
ває на балансі Національного університету фізичного виховання і спорту України, 
за адресою: м. Київ, вул. Кустанайська, 9.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
31.05.2016 становить 5 390,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і 
науки України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфля-
ції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індек-
си інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – травень 2016 р. становить 

179,67 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщення оператора теле-
комунікацій, який надає послуги з доступу до мережі Інтернет; найбільший запропо-
нований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди 
порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне 
використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов до-
говору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди 
та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збе-
реження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати 
майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної без-
пеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент 
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати 
заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів 
з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта 
оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на 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 відділу Державного казначейства за місцем розташування 
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений 
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за ви-
користання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору 
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та 
надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору 
оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (фран-
шиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати 
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового 
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний 
надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; 
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди 
протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору 
оренди; у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін до-
говору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф 
у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвід-
ношенні 70 % до державного бюджету та 30 % балансоутримувачу.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно 
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здій-
снюється учасниками з кроком 50 % початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при 
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

конкурс буде проведено о 15.40 на 21-й календарний день після дати 
опублікування за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, рв фдму по 
м. києву (кімн. 102).

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали (для 
об’єктів 1 – 3):

заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім 
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу 
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представни-

ка юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену 
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням 
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента 
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чи-
ном оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу 

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; 
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого 
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;

додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповіда-

ти умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законо-
давству України.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати 
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032, 
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На 
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб за наяв-
ності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, 
балансоутримувач).

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи 
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати 
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому 
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних 
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку про-
ведення конкурсу.

Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташу-
вання.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди 
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

інФормАЦіЯ Про оренДУ ВіЙсЬКоВоГо мАЙнА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація 
кев м. житомира Зсу про проведення конкурсу на право укладення 

договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Житомира 

ЗСУ за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
�  Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлових при-

міщень складу (інв. № 2) площею 300,0 м2 військового містечка № 114, 
що перебувають на балансі КЕВ м. Житомира, за адресою: м. Житомир, вул. Вату-
тіна, 61а.

Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про неза-
лежну оцінку на 31.07.2016 становить 238 582,00 грн.

Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики 
розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвер-
дженої постановою КМУ № 786 від 04.10.1995, становить 2 982,28 грн за базо-
вий місяць – липень 2016 р. (при застосуванні річної орендної ставки на рівні 
15 % (під виробництво).

Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за викорис-

тання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий мі-
сяць оренди – липень 2016 р., що становить 2 982,28 грн (без ПДВ), але не нижче, 
ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786, зі 
змінами та доповненнями.

2. Своєчасне здійснення за власний рахунок поточного та інших видів ремонту 
орендованого майна.

3. Термін дії договору оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонга-
цією відповідно до чинного законодавства.

4. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкоджен-
ню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому екологічними нормами 
та правилами пожежної безпеки.

5. Забезпечити орендодавцю доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його 
стану відповідно до напряму використання за цільовим призначенням.

6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні, вибухові, 
наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини в орендованому 
приміщенні.

7. Протягом 15 робочих днів після підписання договору встановити прилади 
обліку тепло-, енерго-, водопостачання, укласти прямі договори з постачальни-
ми організаціями.

8. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечується у вигляді 
завдатку в розмірі, не меншому, ніж орендна плата за перший місяць оренди, який 
вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди, протягом 10 днів з моменту 
укладення договору.

9. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без права на при-
ватизацію орендованого майна.

10. Безумовне дотримання вимог перепускного режиму військової частини.
11. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної 

оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу за-
мовнику оцінки.

Для участі в конкурсі потрібно подати документи, зазначені у п. 3.2 наказу 
ФДМУ та МОУ від 26.07.00 № 1549/241, крім того:

заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником 
конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повно-
важення представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих 
документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкур-
су; довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про 
банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому 
числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відо-
бражається в проекті договору оренди).

Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою 
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».

Конкурс буде проведено за наявності заяв про оренду від двох або більше 
учасників конкурсу, що надійшли протягом місяця з дня опублікування цієї ін-
формації.

конкурс буде проведено на 31-й календарний день (якщо він є робочим) 
після опублікування цієї інформації в газеті «відомості приватизації» об 11.00 
в кев м. житомира за адресою: м. житомир, вул. дмитра донцова, 20.

Заяви приймаються за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20 (кімн. 15).
Додаткову інформацію можна отримати у економіста з орендних відносин КЕВ 

м. Житомира (кімн. 15) або за тел. (0412) 22-77-76.

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

проДаж об’єктів групи а

Продовження. Початок рубрики на стор. 1

ПрИВАТИЗоВАно ШЛЯХом ПроДАЖУ нА АУКЦіоні
ПолтавсЬка областЬ

Гаражі літ. АВ площею 271,5 м2 за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 
26/1, що перебувають на балансі ПАТ «Демітекс» (код за ЄДРПОУ 14299824). При-
ватизовано фізичною особою за 93 346,44 грн, у т. ч. ПДВ – 15 557,74 грн.

ПрИВАТИЗоВАно ШЛЯХом ВИКУПУ
сумсЬка областЬ

Окреме індивідуально визначене майно: нежитлове вбудовано-прибудоване 
приміщення загальною площею 68,0 м2 на 1-му поверсі п’ятиповерхової будівлі 
гуртожитку за адресою: вул. Горького, 4, м. Шостка, Сумська область. Приватизо-
вано фізичною особою – підприємцем, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні 
в електронній формі, за 147 121,20 грн, у т. ч. ПДВ – 24 520,20 грн.

ХерсонсЬка областЬ
Котельня (будівля) внутрішньою площею 941,5 м2 за адресою: 75100, Херсон-

ська обл., м. Цюрупинськ, вул. Промислова, 1, що не увійшла до статутного капіталу 
ПАТ «Машинобудівний завод «Аметист». Приватизовано фізичною особою – під-
приємцем, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 
90 801,60 грн, у т. ч. ПДВ – 15 133,60 грн.

ПіДЛЯГАЮТЬ ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом ВИКУПУ
Перелік 

об’єктів державної власності групи а, що підлягають  
приватизації шляхом викупу 

(затверджений наказом ФДМУ від 23.09.2016 № 1766)

житомирсЬка областЬ
1. Нежитлове приміщення площею 75,1 м2 колишньої котельні, що орендуєть-

ся фізичною особою – підприємцем Мацапурою С. А., за адресою: 11601, Жито-
мирська обл., м. Малин, вул. Українських повстанців, 40, що перебуває на балансі 
Дочірнього підприємства «Пересувна механізована колона – 158» Відкритого акці-
онерного товариства «Житомирводбуд» (код за ЄДРПОУ 01036833).

2. Нежитлові приміщення площею 19,8 м2 колишньої котельні, що орендуються 
фізичною особою – підприємцем Мургою О. М., за адресою: 11601, Житомирська 
обл., м. Малин, вул. Українських повстанців, 40, що перебувають на балансі Дочір-
нього підприємства «Пересувна механізована колона – 158» Відкритого акціонер-
ного товариства «Житомирводбуд» (код за ЄДРПОУ 01036833).

ПіДЛЯГАЮТЬ ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом ПроДАЖУ 
нА АУКЦіоні

Перелік 
об’єктів державної власності групи а, що підлягають  

приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 23.09.2016 № 1767)

вінницЬка областЬ
1. Будівля будинку побуту з прибудовами літ. А, А1, А2; ганками літ. а, а1, а2 

загальною площею 131,1 м2; паркан разом із земельною ділянкою за адресою: 
23056, Вінницька обл., Барський р-н, с. Шипинки, вул. Миру, буд. 25, що перебу-
вають на балансі ПАТ «Вінниччина» (код за ЄДРПОУ 00414150).

2. Будівля їдальні літ. «А», веранда літ. «а», прибудова літ. «а1» загальною пло-
щею 156,5 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: 23500, Вінницька обл., 
м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 288, що перебувають на балансі ПрАТ «Шар-
городське АТП-10528» (код за ЄДРПОУ 13335481).

3. Обладнання їдальні (11 одиниць): прилад ПУ-06 (інв. № 952), 1983 р. в.; 
картоплечистка (інв. № 953), 1983 р. в.; електросковорода (інв. № 954), 1983 р. 
в.; касовий апарат (інв. № 955), 1983 р. в.; прилавок «Таір» (інв. № 965), 1983 р. в.; 
меблі «Турбач» (інв. № 979), 1985 р. в.; холодильник (інв. № 930), 1981 р. в.; лінія 
«прилавок» (інв. № 931), 1981 р. в.; шафа холодильна (інв. № 809), 1981 р. в.; елек-
трокотел (інв. № 814), 1981 р. в.; плита (інв. № 815), 1981 р. в. за адресою: 24400, 
Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Будкевича, 62, що перебуває на зберіганні ПП 
«Влада-Медіка» (код за ЄДРПОУ 34324826) (зберігач).

4. Будівля лазні з тамбуром та вхідним майданчиком загальною площею 
176,3 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: 24714, Вінницька обл., Піщан-
ський р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 4, що перебувають на балансі ПрАТ «Сад 
України» (код за ЄДРПОУ 00414316).

Перелік 
об’єктів державної власності групи а, що підлягають  

приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 23.09.2016 № 1768)

ЗаПоріЗЬка областЬ
1. Будівлі та споруди районної водогрійної котельні, у складі: будівля літ. «А» з там-

бурами «а», «а1», загальною площею 2 392,8 м2; будівля насосної літ. «Б», загальною 
площею 16,2 м2; будівля насосної літ. «В», загальною площею 16,3 м2; будівля насо-
сної літ. «Г», загальною площею 15,7 м2; будівля операторської «Д», загальною площею 

202,2 м2; козирок до «Д» – 2 шт.; будівля диспетчерської літ. «Е», загальною площею 
171,2 м2; козирок до «Е»; замощення № I; замощення № II; бордюр № 1; паркан № 2; сві-
това опора № 3 – 6 шт.; ємкість № 4 – 2 шт.; люк № 5 – 7 шт.; розван. залізн. майд. № III; 
труба № IV, 2 шт.; ємкість № 6 – 2 шт.; ємкість № 7 ; об’єкти інженерної інфраструктури: 
котельна установка та допоміжне устаткування, інв. № 2002210013/23; позамайданчи-
ковий газопровід, інв. № 3008710013/26; зовнішнє освітлення, інв. № 3008810013/27; 
загальномайданчикові мережі теплопневмохолодпостач, інв. № 3009110013/28; 
загальномайданчикові мережі дощової каналізації, інв. № 3009810013/24; загальні 
електромережі, інв. № 3001210013/25, за адресою: Запорізька обл., Бердянський 
р-н, м. Бердянськ, вул. Халтуріна, 53в, що перебувають на балансі ТОВ «Універсальна 
логістична компанія 2013» (код за ЄДРПОУ 38949740).

2. Трансформатор ТС ЗМ-100, інв. № 20015; трансформатор ТС ЗМ-100, інв. 
№ 20016; трансформатор ТС ЗМ-100, інв. № 20017; конденсаторна установка 
УК-5, інв. № 20004, за адресою: Запорізька обл., Бердянський р-н, м. Бердянськ, 
вул. Туристична (стара назва – Єгорова), 1, що перебувають на балансі ПАТ «За-
вод «Прилив», (код за ЄДРПОУ 14311459).

Перелік 
об’єктів державної власності групи а, що підлягають  

приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 26.09.2016 № 1782)

волинсЬка областЬ
Група інвентарних об’єктів у складі: будівля адмінбудинку (літ. Д-2) загальною 

площею 728,2 м2 та ремонтні бокси з операторною АЗС (літ. Г-1) загальною пло-
щею 409,9 м2 (разом із земельною ділянкою) за адресою: 43000, Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Лідавська, 30.

волинсЬка областЬ
інформація 

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

Назва об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів Кортеліської експлуата-
ційної дільниці, що перебувають на балансі Ратнівського МУВГ, а саме: ремонтно-
механічна майстерня площею 173,6 м2 (інв. № 101034); гараж площею 247,0 м2 
(інв. № 101035); бензовловлювач і дощоприймач (інв. № 101037); грязевідстійник з 
бензовловлювачем (інв. № 101038); шахтний колодязь (інв. № 101039); пожрезер-
вуар (інв. № 101040); каналізаційно-насосна станція (КНС) (інв. № 101041); склад 

№ 
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

2 Державний комітет теле-
бачення і радіомовлення 
України 

23152907, Національна телекомпанія України, 04119, м. Київ, вул. Мельни-
кова, 42, тел. 481-43-86

Нерухоме майно – нежитлові приміщення 
на першому поверсі будівлі

– м. Київ, вул. Мель-
никова, 42

170,2 2 883 539,00  
станом на 31.08.2016 

2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної 
групи

3 Міністерство внутрішніх 
справ України 

08735882, Центральний госпіталь МВС України, 04116, м. Київ, вул. Берди-
чівська, 1, тел. 481-56-01

Нерухоме майно – частина нежитлового 
приміщення на першому поверсі будівлі 
харчоблоку

08735882.2.СВЖЛАК002 м. Київ, вул. Бер-
дичівська, 1

5,0 75 290,00  
станом на 31.05.2016

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих това-
рів, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи (погодинне 
використання 20 годин на місяць)

Заяви про зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн.107, тел. 281-00-18, у конверті з написом «Заява про оренду» із зазна-
ченням 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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газета «відомості приватизації» –  
додаток до «державного інформаційного  

бюлетеня про приватизацію»
Редактор в. П. борківсЬка 
тел. (044) 200-36-58, 200-35-01

Розповсюдження г. о. деянова 
тел./факс (044) 200-35-81

над номером працювали:

о. в. царуліца 
(видавнича підготовка)

л. П. ПЮра 
(дополіграфічна підготовка)

адреса редакції:

фонд державного 
майна україни, 

вул. кутузова, 18/9, 
м. київ-133, 01601

Віддруковано:

дв «Преса україни», 
просп. Перемоги, 50, 

м. київ, 03047

Загальний тираж 6 400

Інформація, надрукована в додатку  
«Відомості приватизації», є офіційною публікацією.
Її розміщення в інших засобах масової інформації  
чи передрук можливі лише з письмового дозволу  
Фонду державного майна України із зазначенням  

номера й дати видачі дозволу.

Зам. 3049072

Розповсюдження н. к. яворсЬка
тел./факс (044) 200-34-09

ПММ площею 15,4 м2 (інв. № 101042); естакада для миття машин (інв. № 101043); 
технічні площадки (інв. № 101044); водопровід і каналізація (інв. № 101045); бла-
гоустрій вертикального планування дороги (інв. № 101047); енергетичне госпо-
дарство (інв. № 101048); водопостачання, каналізація (інв. № 101051); зовнішні 
тепломережі (інв. № 101052); благоустрій вертикального планування дороги (інв. 
№ 101053); електропостачання (інв. № 101054).

Місцезнаходження об’єкта приватизації: 44100, Волинська обл., Ратнівський 
р-н, с. Кортеліси, вул. Перемоги, 2а.

Балансоутримувач: Ратнівське міжрайонне управління водного господарства.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт приватизації – група інвентарних 

об’єктів, до складу якої входять 17 одиниць. Об’єкт являє собою нежилі примі-
щення, найбільш ефективне використання – у якості виробничо-складських при-
міщень. Група об’єктів знаходиться в периферійній, промисловій частині с. Кор-
теліси. Забудова оточуючої території представлена промисловою забудовою. 
Під’їзд до об’єкта зручний, з асфальтовим покриттям. Об’єкти на даний час не 
використовуються.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 219 500,00 (двісті 
дев’ятнадцять тисяч п’ятсот), гривень 00 коп., ПДВ – 43 900,00 (сорок три тисячі 
дев’ятсот гривень 00 коп.).

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 263 400,00 
(двісті шістдесят три тисячі чотириста гривень 00 коп.).

Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу об’єкта: 26 340,00 
(двадцять шість тисяч триста сорок гривень 00 коп.).

Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта приватизації покупець визначає самостійно; 

питання землекористування новий власник вирішує самостійно відповідно до чин-
ного законодавства; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього серед-
овища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм та техніки безпеки 
під час експлуатації об’єкта; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта 
новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього 
права власності на об’єкт подати державному органу приватизації копії докумен-
тів, що підтверджують його право власності; переможцю аукціону після підписання 
акта передачі об’єкта приватизації згідно з чинним законодавством України само-
стійно здійснити заходи щодо переоформлення права на об’єкт приватизації та 
його державної реєстрації; на вимогу представника органу приватизації покупець 
зобов’язаний до моменту підписання акта підсумкової перевірки виконання умов 
договору купівлі-продажу надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, до-
кументи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу.

Плата за реєстрацію заяви – 17,00 гривень вноситься на р/р № 37180500900001 
РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код 
за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).

Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації вносяться 
на р/р № 37315048004566 РВ ФДМУ по Волинській області в ДКСУ м. Київ, МФО 
820172, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волин-
ській області грошові кошти в розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації 
для участі в аукціоні.

Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються грошовими кошта-
ми на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волин-
ській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для 
РВ ФДМУ по Волинській області кошти від приватизації об’єкта приватизації.

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 27 жовтня 2016 року 
до 17.15.

аукціон в електронній формі буде проведено Пат державна акціонерна 
компанія «національна мережа аукціонних центрів» (філією «волинський 
аукціонний центр») 31 жовтня 2016 року. Час початку торгів – 10.00, час 
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому чис-
лі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
25 вересня 2015 року за № 1147/27592 (із змінами, внесеними згідно з наказом 
Фонду державного майна № 867 від 26.04.2016).

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв 
подаються в електронному вигляді на сайт ПАТ Державної акціонерної компанії 
«Національна мережа аукціонних центрів»: http://www.nmac.net.ua філії «Волин-
ський аукціонний центр». Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви 
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу філії «Волинський аукціон-
ний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (43025, м. Луцьк, 
вул. Мельнична,13) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та 
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також 
докази надсилання цих документів.

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

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

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, по-
збавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 
8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00 та отримати додаткову інформацію в 
РВ ФДМУ по Волинській області 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський май-
дан, 9, тел.: 24-00-57.

кіровоградсЬка областЬ
інформація 

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

Назва об’єкта: приміщення теслярсько-столярної майстерні площею 152,1 м2.
Адреса об’єкта: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче 

об’єднання «Етал», 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 
1, код за ЄДРПОУ 05814256.

Відомості про об’єкт: приміщення теслярсько-столярної майстерні площею 
152,1 м2 є частиною одноповерхової цегляної будівлі теслярсько-столярної май-
стерні; до складу приміщень входять приміщення цеху площею 145,5 м2 та підсо-
бне приміщення площею 6,6 м2. Рік будівництва – 1963. Загальний стан приміщень 
незадовільний, потребують проведення ремонтних робіт. Об’єкт розташований 
на території ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «Етал» (у глибині території без 
власного окремого виїзду до доріг загального користування).

Ціна об’єкта без ПДВ – 64 800,0 грн, ПДВ – 12 960,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 77 760,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить 

7 776,0 грн.
Умови продажу: після укладення договору купівлі-продажу подальше викорис-

тання об’єкта визначає покупець.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 

придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462, 
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіро-
воградській області.

Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок 
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, 
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровограській області.

Кінцевий термін прийняття заяв: 24 жовтня 2016 року до 18.00.
аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним то-

вариством державна акціонерна компанія «національна мережа аукціонних 
центрів» (http://www.nmac.net.ua) 28 жовтня 2016 року. Час початку торгів – 
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому чис-
лі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 
вересня 2015 за № 1147/27592.

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства 
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники 
аукціону зобов’язані надіслати на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр» 
Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна 
мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 303) 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.

Прийняття 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 дер-
жавної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного май-
на України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його знаходження в робочі дні, отри-
мати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел. (0522) 33-25-79, 33-24-00.

київсЬка областЬ
інформація 

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

Назва об’єкта: нежитлове приміщення літ. «А-1» площею 213,8 м2.
Адреса об’єкта: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 58, при-

міщення 1.
Балансоутримувач: Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації на-

слідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації.
Адреса балансоутримувача: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 21.

Відомості про об’єкт: приміщення є частиною одноповерхової каркасно-
засипної будівлі, зовні обкладеної цеглою. Рік побудови – 1991. Площа – 213,8 м2. 
Висота – 3,2 м. Інженерно-технічні та санітарно-технічні мережі та пристрої відсутні 
або зруйновані. Загальний технічний стан ветхий.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 302 000,00 грн, ПДВ: 60 400,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв: 362 400,00 грн.
Умови продажу: покупець визначає умови подальшої експлуатації об’єкта при-

ватизації на власний розсуд.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно 

до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої прива-
тизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом 
Фонду державного майна України від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.

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

Сума грошових коштів у розмірі 36 240,00 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта, вноситься на р/р 37315077016365 у Державній казначейській 
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по 
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта прива-
тизації в сумі 36 240,00 грн, без ПДВ»).

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення 
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37187003001567 в 
ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: 
РВ ФДМУ по Київській області.

аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено 
товарною біржею «універсальна товарно-сировинна біржа» (https://www.
utsb.com.ua) 25 жовтня 2016 року. Час початку аукціону за методом зни-
ження ціни в електронній формі – 10.00.

Заява на участь в аукціоні за методом зниження ціни в електронній формі та 
фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному ви-
гляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа»: https://
www.utsb.com.ua.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні за методом зниження ціни 
в електронній формі – 21 жовтня 2016 року до 18.00.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області 

за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, к. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 
9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел.: (044) 200-25-40.

лЬвівсЬка областЬ
інформація 

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

Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних 
об’єктів у складі: діапроектор «Київ», кіноапарат «Україна», радіостанція «Карат», 
радіо станція «Лей», радіостанція 1-105М, мокік 2В-501М, куток «Кобза-1», шафа 
3-дверна з антресоллю, шафа книжкова, куток «Стрий», електронасос, комутатор.

Місцезнаходження об’єкта: 79018, м. Львів, вул. Городоцька, 172.
Балансоутримувач: Приватне підприємство «Львівська виробничо-торгівельна 

меблева фірма «Карпати» (код за ЄДРПОУ 00274832).
Юридична адреса: 79018, м. Львів, вул. Городоцька, 172.
Відомості про об’єкт: майно не експлуатується впродовж тривалого часу, 

зберігається в неопалювальних приміщеннях. Технічний стан майна несправний, 
морально застарілий. Можливе використання на запчастини.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 550,00 грн, ПДВ – 510,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 3 060,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить 

306,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження 

об’єкта приватизації до повної сплати його вартості можливе лише за згодою 
державного органу приватизації, який здійснює контроль за виконанням умов 
договору купівлі-продажу.

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

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок 37180500900001 в ГУДКСУ у 
Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. 
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на 
рахунок 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по 
Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 24.10.2016 до 16.00.
аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним 

товариством державної акціонерної компанії «національна мережа аукці-
онних центрів» в особі філії «львівський аукціонний центр» 28.10.2016, час 
початку торгів – 11 год., час закінчення аукціону (внесення цінових пропо-
зицій) – 13 год.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому чис-
лі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25 вересня 
2015 за № 1147/27592.

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до за-
яви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: Filia.lac.nmac@ukr.
net. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «На-
ціональна мережа аукціонних центрів» (79012, м. Львів, вул. Сахарова,46а) оригі-
нали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені 
копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих доку-
ментів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно 
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного 
майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840т (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні у філії «Львівський 

аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (79012, 
м. Львів, вул. Сахарова, 46а) тел. 032 297-05-40, 032 297-05-41 та в РВ ФДМУ 
по Львів ській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, 
тел. (032)261-62-14).

одесЬка областЬ
інформація 

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

Назва об’єкта: частина під’їзної залізничної колії (інв. № 2329) загальною до-
вжиною 625,43 м, яка складається з частини залізничної колії № 9 від точки ПК2 до 
упору ПК6-84,00 довжиною 484 м та частини залізничної колії № 11 від точки ПК2 
до стрілочного переводу ЦСПЗ: ПКЗ+41,43 довжиною 141,43м.

Адреса об’єкта: вул. Хімічна, 1, м. Одеса, 65031.
Зберігач: ТОВ «Виставочний», код ЄДРПОУ 38921311.
Адреса зберігача: вул. Хімічна, 1/27, м. Одеса, 65031
Інформація про об'єкт: частина під’їзної залізничної колії (інв. № 2329), яка скла-

дається з частин залізничних колій № 9 (довжиною 434,05 м) та № 11 (довжиною 
141,43 м), що розташовані між магістральними електрифікованими залізничними 
коліями Одеської залізниці (перегін між станціями «Одеса-Застава-1» та «Одеса-
Застава-2») та огороджені виробничою територією підприємства. Рік введення в 
експлуатацію – 1972. Технічний стан об’єкта в цілому незадовільний. Об’єкт по-
требує ремонту. Земельна ділянка окремо не виділена.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 749576,67 грн.
ПДВ – 149915,33 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 899 492,00 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 після укладення договору купівлі-продажу об’єкта згідно 
з чинним законодавством.

Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та платежі за прид-
баний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570, в банку ГУДКСУ 
в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач –РВ ФДМУ 
по Одеській області.

Грошові кошти в розмірі 89 949,20 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.

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 24 жовтня 2016 року 
до 17.00.

аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено 
українською універсальною біржею 28 жовтня 2016 року, час початку вне-
сення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення вне-
сення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.

Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно 
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації 
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. 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 дер-
жавної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного май-
на України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 
10.00 до 16.00 години за сприяння Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Одеській області.

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

рівненсЬка областЬ
інформація 

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

Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 49,4 м2 в цоколь-
ному поверсі будівлі.

Місцезнаходження об’єкта: 34700, Рівненська область, Корецький район, 
м. Корець, вул. Київська, 107б.

Балансоутримувач: ПП «Пластранс», Рівненська область, м. Рівне, вул. А. Мель-
ника, 2, кв.2. Код ЄДРПОУ 33982500.

Відомості про об’єкт приватизації: нежитлові приміщення загальною площею 
49,4 м2 в цокольному поверсі одноповерхової (з цокольним поверхом) окремо роз-
ташованої цегляної будівлі. Наявний окремий вхід. Об’єкт не використовується. 
Стан опорядження незадовільний. Комунікації: електропостачання, водопостачан-
ня, каналізація, опалення (пічне) перебувають в неробочому стані та від’єднанні від 
зовнішніх мереж. Об’єкт розташований на території підприємства ПП «Пластранс», 
земельна ділянка під об’єкт окремо не відведена.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 18 110 грн. 00 коп., ПДВ: 3 622 грн. 00 коп.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв: 21 732 грн. 00 коп.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем термі-

нів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарно-екологічних норм експлуа-
тації об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та утримання прилеглої території 
в належному санітарному стані; здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить 
до складу об’єкта в установленому законом порядку; подальше відчудження об’єкта 
аукціону за договором купівлі-продажу до моменту підписання сторонами підсумко-
вого акта перевірки виконання умов договору можливе лише за згодою органу прива-
тизації. 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 до-
кументів, що підтверджують перехід до нього права власності.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від-
сотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та 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 2 173 грн. 20 коп., що становить 10 % від початкової 
ціни продажу об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805, 
Державної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 
13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.

Кінцевий термін прийняття заяв: 24 жовтня 2016 року включно до 17.15.
аукціон в електронній формі буде проведено 28 жовтня 2016 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 
реєстрації заяви учасники аукціону зобова’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.

ХарківсЬка областЬ
інформація 

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

Назва об’єкта: нежитлові приміщення цокольного поверху № І, 1, 1а, 8,  
10-:-15, 17, 17а, 18, 20, 21 в літ. «А-9» загальною площею 220,2 м2.

Балансоутримувач: ЗАТ »Харківське АТП-16358» (ліквідовано).
Адреса об’єкта: 61019, м. Харків, просп. Дзюби,4.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення цокольного поверху № І, 1, 1а, 

8, 10-:-15, 17, 17а, 18, 20, 21 в житловому будинку літ. «А-9» загальною площею 
220,2 м2, рік побудови – 1981.

Об’єкт перебуває в оренді, термін дії договору оренди до 29.03.2017.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 1 224 018,00 грн.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 020 015,00 грн; ПДВ – 204 003,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріаль-

ного посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта приватизації та 
після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за 
актом передачі.

2. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації в установленному за-
конодавством порядку.

3. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості, 
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати 
у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.

4. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації 
до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної 
сплати за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській області.

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 

придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р 
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 
23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 122401,80 грн., що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р 
№ 373100530011203 в ДКСУ у Харківській області, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 
23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.

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

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

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, 
подаються в електронному вигляді до (веб-сайт nmac.net.ua) і на електронну адре-
су dak.nmac@gmail.com. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви 
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу ПАТ ДАК «Національна мережа 
аукціонних центрів» (02660, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15) 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 дер-
жавної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного май-
на України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
26.06.1998 № 400/2840 (зі змінами).

аукціон в електронній формі буде проведено Пат дак «національна ме-
режа аукціонних центрів» 28 жовтня 2016 року, час внесення цінових пропо-
зицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій 
(закінчення аукціону) – 13.00.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 24 жовтня 2016 року 
(до 18.00).

Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його 
розташування.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, по-
збавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

Додаткову інформацію можна отримати в ПАТ ДАК «Національна мережа аук-
ціонних центрів» (02660, Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, тел. (044) 541-15-74), 
та в Регіональному відділенні ФДМУ по Харківській області (фактичне місцезна-
ходження: м. Харків, пл. Театральна, 1, тел. (057) 700-75-60).


