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інформаційне ПовідомЛення 
фонду державного майна україни про проведення конкурсу  

з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з 
повторного продажу пакета акцій публічного акціонерного 

товариства «Херсонська теплоелектроцентраль»
1. Дані про товариство.
Код за ЄДРПОУ 00131771.
Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство «Херсонська 

теплоелектроцентраль» (далі – ПАТ «Херсонська ТЕЦ»).
Місцезнаходження товариства: Бериславське шосе, 1, м. Херсон, 73000.
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній влас-

ності, % – 0.
Телефони: (0552) 35-24-56; 35-24-82.
Тел./факс (048) 35-24-42.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет акцій у кіль-

кості 118 767 348 шт., що становить 99,833 % статутного капіталу ПАТ «Херсон-
ська ТЕЦ».

Статутний капітал товариства становить 29 741 562,00 грн.
Номінальна вартість однієї акції – 0,25 грн.
3. Початкова ціна пакета акцій товариства – 155 000 000,00 грн.
Крок торгів – 1 550 000,00 грн.
4. Характеристика товариства.
Основний вид діяльності за КВЕД (коди 35.30; 35.11): постачання пари, гарячої 

води та кондиційованого повітря; виробництво електричної енергії.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.10.2016 – 515 осіб.
Основна номенклатура: теплова та електрична енергія.
Розмір простроченої заборгованості товариства станом на 31.10.2016: з по-

датку на додану вартість – 5,5 млн грн.
Наявність мобілізаційних завдань та державної таємниці:
постановою КМУ від 30.10.2008 № 948-0015 для ПАТ «Херсонська ТЕЦ» за-

тверджено мобілізаційне завдання на виробництво електроенергії. Товариство 
виконує замовлення на постачання теплової енергії в особливий період згідно 
з договорами.

Монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках:
відповідно до Закону України «Про природні монополії» ПАТ «Херсонська ТЕЦ» 

є суб’єктом природної монополії.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує товари-

ство, умови їх використання:
загальна кількість будівель на території основної промислової ділянки то-

вариства – 42 од., у тому числі: адміністративна будівля – 1 378,9 м2, головний 
корпус ТЕЦ – 18 266,8 м2, службовий корпус – 1 291,5 м2, головний щит управ-
ління – 1 103,9 м2;

загальна площа земельної ділянки – 23,0637 га, використовується на підста-
ві державного акта на право постійного користування № 556 І-ХС № 000665 ХІХ 
від 26.04.2000, виданого відповідно до рішення виконавчого комітету Херсон-
ської міської ради народних депутатів від 21.03.2000 № 101 та змін до нього від 
14.04.2000 за № 140.

Об’єкти соціально-побутового призначення відсутні.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне се-

редовище, утворення і розміщення відходів: викиди – 118,477 т; скиди – 0; від-
ходи – 62,916 т.

Сплата екологічних зборів – 158,437 тис. грн, екологічних послуг – 322,9 тис. грн.
Стан земельної ділянки задовільний; стан природоохоронного обладнання 

та споруд задовільний.
основні показники господарської діяльності ПаТ 

за останні три роки та останній звітний період

Показник 2013 рік 2014 рік 2015 рік 9 місяців 2016 року 
Обсяг реалізації продукції, тис. грн 192 494 189 548 272 818 189 411
Балансовий прибуток, тис. грн -5 846 -14 627 -13 518 14 153
Дебіторська заборгованість, тис. грн 84 033 107 170 158 177 114 703
Кредиторська заборгованість, тис. грн 212 620 222 738 351 302 454 504
Рентабельність, % -14,4 8,2 -18,8 -46,6
Вартість активів, тис. грн 197 721 222 652 294 525 308 167
Вартість власного капіталу, тис. грн -21 340 -109 239 -162 014 -150 235
Величина чистого прибутку, тис. грн -27 750 15 629 -51 424 -88 327

5. Фіксовані умови конкурсу:
покупець пакета акцій зобов’язаний забезпечити:
1) в економічній діяльності товариства:
дотримання ліцензійних умов провадження діяльності з виробництва, поста-

чання електричної та теплової енергії (далі – продукція);
надання послуг з централізованого опалення та постачання продукції;
погашення протягом одного року з дня переходу права власності на пакет ак-

цій простроченої заборгованості товариства зі сплати податків, зборів, платежів, 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

експлуатацію обладнання товариства відповідно до вимог галузевих норма-
тивних документів Міненерговугілля;

надійне забезпечення споживачів продукцією відповідно до умов, визначених 
договорами на постачання та купівлі-продажу, провадження належним чином ді-
яльності з передачі продукції;

проведення своєчасних поточних розрахунків за спожиті для виробництва про-
дукції паливо та енергоресурси;

недопущення утворення нової простроченої заборгованості товариства з 
платежів до бюджетів усіх рівнів та обов’язкових платежів, а також недопущення 
виникнення податкового боргу;

виконання мобілізаційних завдань, визначених для товариства;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
дотримання вимог законодавства щодо охорони державної таємниці;
2) в інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
установку котла продуктивністю від 160 до 300 тонн на годину, що спалює твер-

де паливо (з можливістю спалювання твердих побутових відходів) за технологією 
спалювання у циркулюючому киплячому шарі;

розроблення протягом шести місяців програми заміни зношених ділянок те-
плових мереж, які перебувають у власності товариства, строк експлуатації яких 
перевищує 25 років, та її виконання;

виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підвищення еконо-
мічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності 
товариства згідно з бізнес-планом, поданим покупцем;

3) у соціальній діяльності товариства:
недопущення утворення простроченої заборгованості товариства з виплати 

заробітної плати його працівникам;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповно-

важеного ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої 
статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які 
передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 і 
статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дня пере-
ходу права власності на пакет акцій;

підвищення протягом п’яти років з дня переходу права власності на пакет ак-
цій до покупця розміру середньої заробітної плати, досягнутої товариством у 2015 
році, на рівень не менше щорічного офіційного рівня інфляції;

недопущення протягом трьох років з дня переходу до покупця права власності 
на пакет акцій без погодження з профспілковою організацією скорочення чисель-
ності працівників товариства більш як на 5 відсотків на рік;

виконання в повному обсязі колективного договору протягом строку його дії, 
а після його завершення укладення нового або внесення змін до зазначеного до-
говору в установленому законодавством порядку та його виконання;

інформація
про результати продажу пакетів акцій аТ на фондових біржах
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273303.91

2 14314512,  
ПрАТ «ІСКРА»

ПП «ЕЙВАН» УФБ, м. Київ 17.01.2017 243011 14580.66

впровадження системи управління охороною праці та промисловою безпекою 
відповідно до вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 або іншого від-
повідного міжнародного стандарту;

здійснення товариством витрат на охорону праці відповідно до Закону України 
«Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнен-
ня встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 
підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого 
травматизму і професійних захворювань;

виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно 
до вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», 
створення для них умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та 
надання інших соціально-економічних гарантій, передбачених законодавством;

4) у природоохоронній діяльності товариства:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства;
виконання в повному обсязі рекомендацій екологічного аудиту, які визначені 

у звіті про проведення обов’язкового екологічного аудиту публічного акціонерно-
го товариства «Херсонська теплоелектроцентраль», проведеного ТОВ «Науково-
виробниче підприємство «Екозахист», від 8 жовтня 2015 р. на замовлення Фонду 
державного майна України;

5) у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:
з дня переходу до покупця права власності на пакет акцій до повного виконання 

умов договору купівлі-продажу пакета акцій голосування на загальних зборах акці-
онерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, 
зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства 
виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна України. 
У разі неотримання такої згоди на день проведення загальних зборів акціонерів 
товариства покупець зобов’язаний голосувати проти збільшення (зменшення) 
розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на 
інші господарські товариства;

недопущення з дня переходу до покупця права власності на пакет акцій до по-
вного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій вчинення без попе-
редньої згоди Фонду державного майна України правочинів з відчуження основних 
засобів товариства, якщо їх сумарна балансова вартість, що є предметом таких 
правочинів, перевищує 10 відсотків вартості активів товариства за даними остан-
ньої річної фінансової звітності товариства. Зазначена умова не застосовується 
до правочинів щодо відчуження основних засобів товариства, яке здійснюється в 
межах звичайної діяльності товариства. Під відчуженням розуміються такі право-
чини, як купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до 
статутних (складених) капіталів інших господарських товариств;

спрямування у строк до 1 липня 2017 р. дивідендів, нарахованих на придба-
ний у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до його продажу держава в 
особі Фонду державного майна України, до державного бюджету відповідно до за-
твердженого Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частки 
прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-
господарської діяльності товариства у 2016 році за період перебування пакета 
акцій у державній власності.

Строк дії зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх 
виконання, становить п’ять років з дня переходу права власності на пакет акцій.

6. Інформація про наявність або відсутність радника: конкурс проводиться 
без залучення радника.

7. Конкурс проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію 
державного майна», Закону України «Про санкції» та постанови Кабінету Міністрів 
України від 12 травня 2015 року № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної 
приватизації у 2015 – 2017 роках», відповідно до Положення про порядок прове-
дення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України від 10 травня 2012 року № 639, розпо-
рядженням Антимонопольного комітету України від 10 травня 2012 року № 282-р, 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 травня 
2012 року № 674, зареєстрованими Міністерством юстиції України 12 червня 2012 
року за № 940/21252.

У конкурсі з продажу пакета акцій ПАТ «Херсонська ТЕЦ» мають право брати 
участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно зі статтею 8 
Закону України «Про приватизацію державного майна».

До участі в конкурсі не допускаються юридичні та фізичні особи, визначені 
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 
держава Україна;

юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінце-
вим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної 
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 Мі-

ністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у 
сфері протидії відмиванню 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 Радою 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 за-
стосовано санкції відповідно до законодавства.

Також не допускаються до участі в конкурсі 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 оборо-
ни України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних 
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), Указу Президента України 
від 17 жовтня 2016 року № 467/2016, яким було введено в дію рішення Ради наці-
ональної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року «Про застосування 
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) 
та Закону України «Про санкції».

Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності по-
даються:

інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтер-
есах 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, фінансування тероризму та фінансуванню розпо-
всюдження зброї масового знищення»;

для потенційних покупців – фізичних осіб – довідку органу доходів і зборів про 
подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);

для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-
майновий стан та документи щодо проведення аудиторської перевірки таких покуп-
ців, що засвідчують достовірність інформації про їх фінансово-майновий стан.

Відповідальність за достовірність, повноту поданих документів та обов’язок 
довести своє право на придбання об’єктів державної власності покладається на 
покупця.

8. Для участі в конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу:
сплачує 7 750 000,00 грн як конкурсну гарантію та 340,00 грн як реєстраційний 

внесок на рахунок Фонду державного майна України.

у  фдму за номерами телефонів:

 (044) 254-29-76 – працює гаряча лінія;

(0-800) 50-56-46 – працює безкоштовна  
гаряча лінія з питань приватизації
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управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34

проДаж об’єктів групи а

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

проДаж об’єктів групи Д

жиТомирсЬка обЛасТЬ
інформація 

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

Назва об'єкта приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – дільнична 
лікарня разом із земельною ділянкою.

Балансоутримувач: ПАТ «Фірма «Житомирінвест», код за ЄДРПОУ 01272640. 
Адреса: 10029, м. Житомир, вул. Степана Бандери, 7.

івано-франківсЬка обЛасТЬ
інформація 

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

Назва об’єкта: нежитлова будівля майстерні площею 741,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 76495, м. Івано-Франківськ, с. Хриплин, вул. Тис-

меницька, 2б.
Балансоутримувач: ТОВ «Променерговузол» (ВАТ «Променерговузол» пе-

ререєстровано у товариство з обмеженою відповідальністю), адреса: м. Івано-
Франківськ, с. Хриплин, вул. Тисменицька, 2а. Код за ЄДРПОУ 05802750.

Відомості про об’єкт приватизації: двоповерхова цегляна будівля загальною 
площею 741,8 м2, до складу якої входять 24 нежитлових приміщення (кабінети, 
підсобні та побутові приміщення); перекриття із з/б плит; перегородки з цегли, 
підлога – бетон, дошка; дах – двосхилий шиферний. Інженерне обладнання – елек-
трика. Будівля потребує капітального ремонту зі заміною основних конструктивних 
елементів (оздоблювальні роботи, заміна підлоги (дошка), перекриття покрівлі).

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 261 156,00 грн, 
ПДВ – 52 231,20 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 313 387,20 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець з дотриманням вимог 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».
2. Питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладення 

договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливе лише 

за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором 
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здій-
снює контроль за їх виконанням.

Учасники аукціону перераховують РВ ФДМУ по Івано-Франківській області (код 
установи за ЄДРПОУ 13660726):

в банк ГУДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 836014 – за реєстрацію 
заяви 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації на 
рахунок № 37180500900001;

в банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172 – кошти в сумі 31 338,72 грн – гарантійний 
внесок (грошові кошти в розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації) на 
рахунок № 37311072006415.

аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універ-
сальною товарною біржею 21.02.2017, час початку внесення цінових про-
позицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропо-
зицій (закінчення аукціону) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведен-
ня в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заява 
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в 
електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі на електронну 
адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учас-
ники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Прикарпатської універсальної товарної 
біржі (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у 
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками 
до заяви, а також докази надсилання цих документів. Кінцевий термін подання заяв 
на участь в аукціоні – 17 лютого 2017 року включно до 16.00.

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

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

Ознайомитися з об’єктом можна у робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Івано-Франківській 

за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, тел.: (0342) 55-31-40, 
75-23-67.

київсЬка обЛасТЬ
інформація 

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

1. Назва об’єкта: будівля магазину площею 186,8 м2.
Адреса об'єкта: Київська обл., Баришівський р-н, с. Григорівка, вул. Леніна, 16/1.
Балансоутримувач: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відпові-

дальністю «Хмельовик» (код за ЄДРПОУ 00849942).
Адреса балансоутримувача: 07550, Київська обл., Баришівський р-н, с. Яблуневе.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою капітальну окремо розташовану бу-

дівлю загальною площею 186,8 м2. Дата побудови – приблизно 1960 – 1970 роки. 
Конструктивні елементи: стіни цегляні, частково заповнені металевою обрешіткою; 
фундаменти цегляні; підлога бетонна; віконні та дверні заповнення металеві; по-
крівля – азбестоцементні листи. Будівля підключена до системи електрозабезпе-
чення. Водозабезпечення, каналізація та опалення відсутні. Загальний технічний 
стан задовільний.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 358 200,00 грн, ПДВ: 71 640,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв: 429 840,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації 

об’єкта на власний розсуд.
Сума грошових коштів у розмірі 42 984,00 грн, що становить 10 % від початко-

вої 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 42 984,00 грн, без ПДВ»).

2. Назва об’єкта: будівля магазину площею 192,4 м2.
Адреса об’єкта: 07550, Київська обл., Баришівський р-н, с. Яблуневе, вул. Зо-

ряна, 6а.

реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску  
в національній валюті

конкурсна га-
рантія у сумі 
7 750 000,00 грн

одержувач коштів – Фонд державного майна України
рахунок № 37316021000058
банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
мфо 820172;
код за ЄдрПоу 00032945.
Призначення платежу: конкурсна гарантія для участі в конкурсі з продажу пакета 
акцій публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль»

реєстраційний 
внесок у сумі 
340,00 грн

одержувач коштів – Фонд державного майна України
рахунок № 37183500900028
банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
мфо 820172;
код за ЄдрПоу 00032945.
Призначення платежу: реєстраційний внесок для участі у конкурсі з продажу 
пакета акцій публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектро-
централь»

реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску  
в іноземній валюті

конкурсна га-
рантія у сумі 
7 750 000,00 грн
(за курсом На-
ціонального банку 
України на день 
сплати конкурсної 
гарантії) 

одержувач: Фонд державного майна 
України
адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9,
м. Київ, 01133, Україна
рахунок 25206010023277
банк одержувача: ПАТ «Державний 
експортно-імпортний банк України»
адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, 
Україна
мфо 322313
код за ЄдрПоу 00032945
Призначення платежу: як конкурсна га-
рантія для участі в конкурсі з продажу пакета 
акцій публічного акціонерного товариства 
«Херсонська теплоелектроцентраль» 

Receiver: The State Property Fund of 
Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street, 
Kyiv, 01133, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company 
«State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, 
Kyiv, Ukraine
MFO: 322313
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: tender guarantee 
for participation in the auction sale of 
the stake of Public Joint Stock Company 
«Kherson CHP»

реєстраційний 
внесок у сумі 
340,00 грн
(за курсом На-
ціонального банку 
України на день 
сплати реєстрацій-
ного внеску)

одержувач: Фонд державного майна 
України
адреса: вул. Генерала Алмазова,18/9, 
м. Київ, 01133, Україна
рахунок 25206010023277
банк одержувача: ПАТ «Державний 
експортно-імпортний банк України»
адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, 
Україна

Receiver: The State Property Fund of 
Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street, 
Kyiv, 01133, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company 
«State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, 
Kyiv, Ukraine

мфо 322313
код за ЄдрПоу 00032945
Призначення платежу: реєстраційний 
внесок для участі в конкурсі з продажу па-
кета акцій публічного акціонерного товари-
ства «Херсонська теплоелектроцентраль» 

MFO: 322313
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: registry fee for 
participation in the auction sale of the 
stake of Public Joint Stock Company 
«Kherson CHP»

Потенційний покупець, учасник конкурсу має право замість сплати грошово-
го внеску як конкурсної гарантії для участі в конкурсі надати банківську гарантію 
на суму 7 750 000,00 грн (умови надання банківської гарантії передбачені абз. 2 
пункту 1.3 розд.1 Положення);

подає конкурсну документацію, остаточний проект договору купівлі-продажу 
пакета акцій та конкурсну пропозицію.

конкурсна документація (складена відповідно до переліку документів у від-
повідності до вимог розділу V Положення) складається та запечатується в окремий 
непрозорий пакет з написом «Конкурсна документація» із зазначенням на ньому 
тільки адреси державного органу приватизації і назви конкурсу. На пакеті не по-
винна міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати по-
тенційного покупця.

остаточний проект договору купівлі-продажу запечатується в непрозорий 
пакет з написом «Остаточний проект договору купівлі-продажу», на якому зазна-
чаються найменування та місцезнаходження державного органу приватизації, на-
зва конкурсу і потенційний покупець.

конкурсна пропозиція (оформлена відповідно до додатка 2 до Положення) 
та документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала конкурсну 
пропозицію, подаються у запечатаному непрозорому пакеті з написом «Конкурс-
на пропозиція», на якому зазначаються тільки найменування, адреса державного 
органу приватизації та назва конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація, 
за допомогою якої можна було б ідентифікувати учасника конкурсу.

9. Дата та час завершення приймання конкурсної документації: приймання 
конкурсної документації починається з дня опублікування інформаційного повідо-
млення про проведення конкурсу і завершується 7 березня 2017 року о 17.00.

Після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу по-
тенційні покупці до 18.00 28 лютого 2017 року письмово звертаються до Фонду 
державного майна України та укладають з ним договір про конфіденційність і 
отримують пакет документації про конкурс, який містить документи відповідно 
до п. 6.8 Положення.

Після отримання пакета документації про конкурс потенційний покупець опра-
цьовує і подає до Фонду державного майна України один примірник пропозицій 
до договору купівлі-продажу пакета акцій з чітко зазначеними змінами та допо-
вненнями (у разі наявності).

Приймання пропозицій від потенційних покупців до проекту договору купівлі-
продажу пакета акцій завершується 28 лютого 2017 року о 18.00.

Фонд державного майна України надає потенційним покупцям опрацьова-
ний та затверджений остаточний проект договору купівлі-продажу не пізніше  
3 березня 2017 року.

Потенційний покупець не пізніше 7 березня 2017 року подає один примірник 
остаточного проекту договору купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо 
його умов.

дата завершення приймання остаточного проекту договору купівлі-
продажу: 7 березня 2017 року о 17.00.

10. Адреса приймання конкурсної документації та остаточного проекту дого-
вору купівлі-продажу: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд держав-
ного майна України, кімн. 504 щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях з 9.00 до 16.45, 
у передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.

11. Дата, час та місце початку та завершення приймання конкурсних про-
позицій:

Реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій прово-
диться 16 березня 2017 року з 10.00 до 10.50 у приміщенні Фонду державного майна 
України за адресою: м. Київ-133, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303.

12. Дата, час та місце проведення конкурсу.
конкурс з повторного продажу пакета акцій публічного акціонерного то-

вариства «Херсонська теплоелектроцентраль» буде проведено 16 березня 
2017 року об 11.00 у приміщенні фонду державного майна україни за адре-
сою: вул. генерала алмазова, 18/9, м. київ, 01133, кімн. 303.

13. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитися з товариством можна за адресою: Бериславське шосе, 1,  

м. Херсон, 73000. Для відвідання товариства потрібно отримати письмовий дозвіл 
Фонду державного майна України.

14. Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з організації 
конкурсу.

Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання товариства можна 
отримати за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Управління 
конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації Фонду дер-
жавного майна України (кімн. 614) щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з 9.00 до 
16.45, у передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00. Телефони для довідок: (044) 200-33-53,  
200-34-43. Електронна адреса: zah@spfu.gov.ua, borysyuk@spfu.gov.ua.

15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
Потенційному покупцю, учаснику конкурсу необхідно надати завірену в уста-

новленому порядку копію рішення Антимонопольного комітету України чи Адміні-
стративної колегії Антимонопольного комітету України про надання дозволу на таке 
придбання або копію заяви про надання дозволу на концентрацію (на придбання 
пакета акцій товариства) з відміткою (штамп, дата, вхідний номер, підпис) канце-
лярії Антимонопольного комітету України або його органу про її прийняття.

Переможцю конкурсу (покупцю) необхідно отримати дозвіл Антимонопольного 
комітету України на концентрацію (на придбання пакета акцій) та надати його копію 
Фонду державного майна України у встановлені законодавством строки.

Покупець акцій у бездокументарній формі подає до державного органу привати-
зації в складі проекту остаточного договору купівлі-продажу інформацію про відкри-
тий на ім’я покупця рахунок у цінних паперах у депозитарній установі та інформацію 
про депозитарну установу в обсязі, необхідному для складання розпорядження про 
виконання облікової операції з переказу придбаних покупцем акцій.

Балансоутримувач: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Хмельовик» (код за ЄДРПОУ 00849942).

Адреса балансоутримувача: 07550, Київська обл., Баришівський р-н, с. Яблуневе.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою капітальну окремо розташовану бу-

дівлю загальною площею 192,4 м2. Дата побудови – приблизно 1960 – 1970 роки. 
Конструктивні елементи: стіни цегляні; перекриття – залізобетонні панелі; фунда-
менти бетонні; підлога – бетонна, викладена кахлем; віконні та дверні заповнення 
дерев’яні; покрівля – азбестоцементні листи. Будівля підключена до системи елек-
трозабезпечення. Водозабезпечення, каналізація та опалення відсутні. Загальний 
технічний стан задовільний.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 369 000,00 грн, ПДВ: 73 800,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв: 442 800,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації 

об’єкта на власний розсуд.
Сума грошових коштів у розмірі 44 280,00 грн, що становить 10 % від початко-

вої 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 44 280,00 грн, без ПДВ»).

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку про-
ведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у 
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 
2015 року за № 1147/27592.

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

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.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початко-
вої ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.

аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним 
товариством державна акціонерна компанія «національна мережа аукціон-
них центрів» (http://nmac.net.ua) 24 лютого 2017 року. Час початку аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 13.00.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до за-
яви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товари-
ства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»:  
http://nmac.net.ua.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні: 20 лютого 2017 р. 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, кімн. 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.

кіровоградсЬка обЛасТЬ
інформація 

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

Назва об'єкта: адміністративна будівля та господарські приміщення (разом 
із земельною ділянкою).

Адреса об'єкта: 26400, Кіровоградська обл., м. Благовіщенське (Ульяновка), 
вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса), 1.

Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у 
Благовіщенському (Ульяновському) районі Кіровоградської області, 26400, Кірово-
градська обл., м. Благовіщенське (Ульяновка), вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса), 
8а, код за ЄДРПОУ 37944689.

Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: адміністративна будівля літ. 
«А» з прибудовою та верандою загальною площею приміщень 133,79 м2 (фундамент 
бутовий, стіни та перегородки цегляні, покрівля – азбестоцементні листи); сарай 
літ. «Б» (фундамент бутовий, стіни цегляні, покрівля – азбестоцементні листи); 
гараж літ. «В» (фундамент відсутній, стіни дощаті, покрівля металева); вбиральня 
літ. «Г» (фундамент відсутній, стіни цегляні, покрівля металева), огорожа металева 
довжиною 29,0 м. Рік побудови – 1961. Стан задовільний. Частину об’єкта, а саме: 
адміністративну будівлю загальною площею приміщень 133,79 м2 за договором 
оренди від 27.06.2014 № 49-34 передано в оренду фізичній особі – підприємцю 
Яремчуку Василю Анатолійовичу до 26 травня 2017 року включно.

Відомості про земельну ділянку: площа – 1 145,6 м2, кадастровий номер 
3525510100:06:000:0012. Цільове призначення: обслуговування адміністратив-
них та побутових приміщень. Категорія земель: землі житлової та громадської 
забудови.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 309 700,00 грн, 
у т. ч. адміністративної будівлі та господарських приміщень – 198 800,00 грн, зе-
мельної ділянки – 110 900,00 грн. ПДВ – 61 940,00 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 371 640,00 грн, у т. ч. ад-
міністративної будівлі та господарських приміщень – 238 560,00 грн, земельної 
ділянки – 133 080,00 грн.

Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить 
37 164,00 грн.

Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець відпо-
відно до чинного законодавства, договір оренди від 27.06.2014 № 49-34 зберігає 
чинність для нового власника.

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

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 Кіровоградській області.

Кінцевий термін приймання заяв: 27 лютого 2017 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) 3 березня 2017 року. Час початку торгів – 
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в 
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за 
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. 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 направити на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр» 
Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна 
мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 308) оригінали 
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії до-
кументів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

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

Ознайомитися 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.

м. київ
інформація 

про продаж за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за 
принципом аукціону єдиного майнового комплексу державного 

торговельного підприємства «гудок»
Назва об'єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного торго-

вельного підприємства «Гудок».
Місцезнаходження об’єкта: 03151, м. Київ, вул. Аеродромна, 14.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу Єдиного майнового комплексу 

державного торговельного підприємства «Гудок» входить нерухоме майно, а саме: 
адміністративна будівля (літ. А) – 243 м2, склади (літ. Б) – 1391,1 м2, гаражі (літ. В) – 
172,9 м2, прохідна (літ. Д) – 20,8 м2, навіс (літ. Е), склад палива (літ. Г) – 15,6 м2, 
навіс (літ. Ж), меблі та інше майно.

Відомості про земельну ділянку: 5 076,16 м2 згідно з попереднім планом зе-
мельної ділянки.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 13 661 965,00 грн 
(тринадцять мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча дев’ятсот шістдесят п’ять грн 
00 коп). ПДВ – 2 732 393,00 грн (два мільйони сімсот тридцять дві тисячі триста 
дев’яносто три грн 00 коп).

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням Пдв – 16 394 358,00 грн 
(шістнадцять мільйонів триста дев’яносто чотири тисячі триста п’ятдесят вісім 
грн 00 коп).

Умови продажу об’єкта:
1. Види діяльності підприємства покупець визначає самостійно.
2. Створити робочі місця на підприємстві (кількість покупець визначає само-

стійно) протягом одного року.
Подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження 

для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно 
за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням 
у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого 
об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня 
переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному орга-
ну приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; реєстрація 
права власності на об’єкти нерухомості, що входять до складу єдиного майнового 
комплексу, здійснюється у встановленому порядку; право користування, купівлі, орен-
ди земельної ділянки під об’єктом приватизації покупцем вирішується самостійно в 
порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець зобов’язаний 
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-
продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі 
ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передання.

Заяви на участь у конкурсі подаються до органу приватизації відповідно до 
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що під-
лягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів дер-
жавної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 
за №772, у редакції наказу ФДМУ від 02.04.2012 № 437 (зі змінами, внесеними 
наказами ФДМУ).

Учасник конкурсу подає бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування 
післяприватизаційного розвитку об’єкта приватизації.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та платежі за придбаний об’єкт 
вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по м. Києву, р/р № 37184501900001 
в банку ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код за ЄДРПОУ 19030825.

Грошові кошти у розмірі 1 639 435,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по м. Києву на р/р № 37313080214093, 
МФО 820019, код за ЄДРПОУ 19030825, банку ГУДКСУ у м. Києві.

конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону від-
будеться 22.02.2017 об 11.00 за адресою: м. київ, вул. антоновича, 172, 
кабінет 817, Товарна біржа «Перша універсальна біржа «україна».

Останній день приймання заяв – 14 лютого 2017 року.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні та години за адресою: 03151, 

м. Київ, вул. Аеродромна, 14 з дозволу РВ ФДМУ по м. Києву.
Адреса приймання заяв на участь в конкурсі з бізнес-планом або техніко-

економічним обґрунтуванням післяприватизаційного розвитку об’єкта: 01032, 
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331 щодня з 9.00. до 18.00, по п’ятницях та 
передсвяткових днях – з 9.00 до 16.45.

Отримати додаткову інформацію, можна в РВ ФДМУ по м. Києву за адресою: 
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331 щодня з 9.00. до 18.00, по п’ятницях та 
передсвяткових днях – з 9.00 до 16.45, тел. 281-00-35.

Місцезнаходження: Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Са-
дова, 33.

Відомості про об'єкт: 
двоповерхова цегляна будівля загальною площею 3 183,7 м2, фундамент та 

перекриття залізобетонні, стіни та перегородки цегляні, інженерні мережі відсутні, 
ступінь будівельної готовності – 30 %. Об’єкт розташований в периферійній части-
ні населеного пункту, поруч з дорогою з твердим покриттям. Поруч розташовані 
житлові будинки малоповерхової забудови.

Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 1,8526 га, кадастровий но-
мер земельної ділянки 1820384800:01:005:0105, цільове призначення – для будів-
ництва та обслуговування закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.

Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – дільничної лікарні разом 
із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 643 797,00 грн (шістсот сорок три 
тисячі сімсот дев’яносто сім гривень 00 копійок), у т. ч.: об’єкта незавершеного 
будівництва – 276 982,00 грн (двісті сімдесят шість тисяч дев’ятсот вісімдесят дві 

гривні 00 копійок); земельної ділянки – 366 815,00 грн (триста шістдесят шість ти-
сяч вісімсот п'ятнадцять гривень 00 копійок). ПДВ – 128 759,40 грн (сто двадцять 
вісім тисяч сімсот п’ятдесят дев’ять гривень 40 копійок).

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 772 556,40 грн 
(сімсот сімдесят дві тисячі п’ятсот п’ятдесят шість гривень 40 копійок), у т. ч.: 
об’єкта незавершеного будівництва – дільничної лікарні – 332 378,40 грн (триста 
тридцять дві тисячі триста сімдесят вісім гривень 40 копійок) з урахуванням ПДВ; 
земельної ділянки – 440 178,00 грн (чотириста сорок тисяч сто сімдесят вісім гри-
вень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

Умови продажу об’єкта приватизації: 
завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію протягом п’яти 

років з моменту підписання акта приймання-передачі із можливою зміною його 
первісного призначення; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони на-
вколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення 
в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва; протягом трьох місяців з мо-
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управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-35-29

проДаж об’єктів групи е

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

жиТомирсЬка обЛасТЬ
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� Об’єкт оцінки № 1: нежитлове приміщення площею 417,4 м2 будівлі сви-

нарника та будівлі забійного цеху площею 36,1 м2. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Новогуйвинське, вул. Заводська, 
2. Балансоутримувач: Житомирська філія концерну «Військторгсервіс» (м. Житомир, 
просп. Миру, 22). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 
31.01.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з 
оцінки – Громадська організація «Кінно-спортивний клуб «Домбай».

� Об’єкт оцінки № 2: частина нежитлового приміщення холу площею 
3,0 м2 на 3-му поверсі навчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Житомир, вул. Чуднівська, 103. Балансоутримувач: Житомирський державний 
технологічний університет (м. Житомир, вул. Чуднівська, 103). Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2017. Замовник оцінки – РВ 
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Сколозуб Г. О.

� Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення площею 69,7 м2 будівлі про-
хідної з магазином (літ. Л). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., 
м. Коростень, вул. Жовтнева, 52а. Балансоутримувач: Житомирська філія концерну 
«Військторгсервіс» (м. Житомир, просп. Миру, 22). Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укла-
дення договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по 
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Мішура О. В.

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 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти гос-
подарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними 
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповіда-
ють об’єкту оцінки.

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

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до нього 
(лист ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450) максимальна ціна послуг з оцінки май-
на, що буде розглядатися конкурсною комісією, становить 2 080,00 грн.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожно-

му об’єкту оцінки до сектору управління персоналом та організаційної роботи РВ 

ЗакарПаТсЬка обЛасТЬ
інформація 

про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної власності 
групи е – державної частки у статутному капіталі  

Тзов «Липчанблок» розміром 22,5 %
Найменування: державна частка у статутному капіталі ТзОВ «Липчанблок» 

розміром 22,5 %.
Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 22098117.
Місцезнаходження товариства: 90415, Закарпатська обл., Хустський р-н, 

с. Липча, вул. Вакарова, 54.
Розмір статутного капіталу: 5 364 890,00 гривень.
Розмір частки, запропонованої до продажу: 22,5 %.
Номінальна вартість частки:1 207 100,00 гривень.
Основні види діяльності: виробництво цегли, черепиці та інших будівельних 

виробів із випаленої цегли.
Середньооблікова чисельність працюючих: 2 особи.

Показники економічної діяльності за останні три роки

 Показник 2013 р. 2014 р. 2015 р.
Баланс активів і пасивів, тис. грн  35463,0  35188,5  34584,5
Рентабельність діяльності, % -0,559 -1,791 -4,320
Вартість власного капіталу, тис. грн 1659,7 1112,4 475,2
Чистий прибуток (збиток), тис. грн (1118,2) (547,3) (637,2)
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн 2001,4 305,5 147,5

ТзОВ «Липчанблок» передано в постійне користування земельну ділянку с. Липча, 
ур. Полінець загальною площею 2,8 га для розташування виробничої бази та в оренд-
ному користуванні земельна ділянка під кар’єром загальною площею 9,324 га.

Виробнича діяльність підприємства припинена з 01.12.2011.
Початкова ціна продажу державної частки: 1 646 244,00 (один мільйон 

шістсот сорок шість тисяч двісті сорок чотири грн 00 коп.) гривень.
Засоби платежу – грошові кошти.
Умови продажу об’єкта приватизації:
у встановлений договором строк сплатити ціну продажу об’єкта; у встановле-

ний договором строк прийняти об’єкт; надавати продавцю необхідні документи, 
відомості, матеріали тощо про виконання умов договору. Не перешкоджати про-
давцю у здійсненні контролю за виконанням умов договору; подальше відчуження 
та передача в заставу покупцем об’єкта в період чинності умов договору здійсню-

менту підписання акта приймання-передачі здійснити державну реєстрацію пере-
ходу права власності на об’єкт незавершеного будівництва та земельну ділянку в 
установленому законом порядку; подальше відчуження об’єкта незавершеного 
будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе 
лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будів-
ництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою 
РВ ФДМУ по Житомирській області, яке здійснює контроль за їх виконанням; ви-
користовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення та у випадку 
необхідності самостійно вирішувати питання щодо зміни її цільового призначення 
згідно з чинним законодавством України.

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

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

Грошові кошти в розмірі 77 255,64 грн (сімдесят сім тисяч двісті п’ятдесят п’ять 
гривень 64 копійки), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховуються 
на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172. Одержувач коштів: 
РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від почат-
кової ціни об’єкта приватизації.

Кінцевий термін приймання заяв – 27 лютого 2017 року до 18.00.
аукціон в електронній формі буде проведено українською універсаль-

ною біржею 3 березня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій 
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325. 
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, по-

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

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

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

ється за погодженням продавця із забезпеченням переходу до нового власника 
всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження.

В аукціоні з продажу державної частки у статутному капіталі ТзОВ «Липчанблок» 
мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації 
згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».

До участі в аукціоні не допускаються юридичні та фізичні особи, визначені в 
частині 3 статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», а саме:

юридичні особи, власником більш як 25% акцій (часток, паїв), яких є держава 
Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/
або кінцевим бенефіціарним власником (контролером), яких є резидент держави, 
визнаної Верховною Радою України державою – агресором, чи держава, визна-
на 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 відмиванню 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 Радою 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 обо-
рони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеці-
альних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та Закону України 
«Про санкції».

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

Разом із заявою для участі в аукціоні подаються:
інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтер-

есах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому чис-
лі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відповідно до 
Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розпо-
всюдження 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.

Відповідальність за недостовірність, неповноту поданого документа та 
обов’язок довести своє право на придбання об’єктів державної власності покла-
дається на покупця.

Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для участі в аукціоні у розмірі одного неоподаткову-

ваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 грн, вноситься на р/р 
№ 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по 
Закарпатській області, код згідно з ЄДРПОУ 22111310, МФО 812016. Призначення 
платежу: реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу держав-
ної частки ТзОВ «Липчанблок»;

грошові кошти в розмірі 164 624,40 грн (сто шістдесят чотири тисячі шістсот 
двадцять чотири гривні 40 коп.), що становить 10 % початкової ціни продажу дер-
жавної частки, перераховуються на р/р № 37316006018418 в ДКСУ, МФО 820172, 
одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код згідно з ЄДРПОУ 22111310. 
Призначення платежу: внесок грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни з 
продажу державної частки ТзОВ «Липчанблок».

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, заснова-
них на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території 
України або за її межами, затвердженого наказом ФДМУ від 22.05.2012 № 723 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.06.2012 № 937/21249.

Заява та документи, обов’язкові для всіх заявників, на участь в аукціоні прийма-
ються з дня публікації інформаційного повідомлення у робочі дні з 8.00 до 17.00, у 
п’ятницю з 8.00 до 15.45 за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собра-
нецька, 60, кімн. 315.

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні: 20 лютого 2017 р. до 17.00.
аукціон буде проведено 24 лютого 2017 р. об 11.00 за адресою: м. ужго-

род, вул. собранецька, 60, кімн. 315.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Закарпатська обл., Хустський 

р-н, с. Липча, вул. Вакарова, 54.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Закарпатській об-

ласті: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; телефон для довідок в Ужго-
роді (0312) 61-38-83.

аПараТ фдму
інформація 

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
� Назва об’єкта оцінки: будівля готелю «рассвет» загальною площею 

11 650,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне під-
приємство «Інвестиційно-інноваційний центр» (код за ЄДРПОУ 30838090). Місцез-
находження об’єкта оцінки: вул. Івана Акінфієва, 30, м. Дніпро, Дніпропетровська 
обл., тел. (044) 200-31-12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартос-
ті будівлі з метою її внесення до статутного капіталу Державного підприємства 
«Управління справами Фонду державного майна України». Телефон замовника 
конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Елек-
тронна 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 (немате-
ріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: семиповерхова будівля 
готелю (літ. А-7); двоповерхова прибудова (літ. А1 – 2); двоповерхова прибудова 
(літ. А11-2); двоповерхова прибудова (літ. А111); одноповерхова прибудова (літ. а); 
одноповерхова прибудова (літ. а-1). Розмір статутного капіталу (власного капі-
талу): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засо-
бів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (зазначається окремо за групами): –. 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 про-
водиться оцінка майна): 31.01.2017.

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

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України 
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно 
до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вар-
тість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) ти-
сяч 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 кваліфіка-
ційні 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 складан-
ня, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, 
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть за-
лучені 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: окремі будівлі, зокрема, нерухомість 
готельного, рекреаційного та санаторно-курортного призначення.

Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки – 30 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового 

відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосе-
редньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України 
(вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 18.00 9 лютого 2017 р.

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

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

вул. генерала алмазова, 18/9, кімн. 303) 15 лютого 2017 р. о 14.00.

ПідСУмкИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведе-

ного 25.01.2017, переможцем конкурсу щодо визначення вартості нерухомого 
майна туристичної бази «Чорномор», а саме: спального корпусу літ. «А» площею 
408,4 м2, спального корпусу літ. «Б» площею 69,5 м2, спального корпусу літ. «В» 
площею 69,5 м2, спального корпусу літ. «Ж» площею 126,0 м2, спального корпусу 
літ. «Й» площею 126,0 м2, спального корпусу літ. «К» площею 113,0 м2, спального 

корпусу літ. «Л» площею 113,0 м2, спального корпусу літ. «М» площею 113,0 м2, 
спального корпусу літ. «Н» площею 113,0 м2, спального корпусу літ. «О» площею 
113,0 м2, спального корпусу літ. «П» площею 113,0 м2, спального корпусу літ. «Р» 
площею 111,5 м2, спального корпусу літ. «С» площею 111,5 м2, спального корпусу 
літ. «Т» площею 111,5 м2, спального корпусу літ. «У» площею 111,5 м2, спального 
корпусу літ. «Ф» площею 111,5 м2, спального корпусу літ. «Щ» площею 260,9 м2, 
спального корпусу літ. «Ю» площею 260,9 м2, спального корпусу літ. «Я» площею 
160,6 м2, спального корпусу літ. «А1» площею 160,6 м2, спального корпусу літ. «А2» 
площею 160,6 м2, спального корпусу літ. «A3» площею 160,6 м2, спального корпусу 
літ. «Ц» площею 47,3 м2, cпального корпусу літ. «3» площею 126,0 м2, спального 
корпусу літ. «И» площею 126,0 м2, спального корпус літ. «Г» площею 65,9 м2, спаль-
ного корпусу літ. «Д» площею 65,9 м2 спального корпусу літ. «Е» площею 65,9 м2, 
спального корпусу літ. «Х» площею 47,3 м2, адміністративного корпусу літ. «В1» 
площею 149,6 м2, адміністративного корпусу літ. «В2» площею 121,4 м2, їдальні 
літ. Г1-Г5» площею 1 293,0 м2, їдальні літ. «Д1» площею 243,5 м2, кафе-закусочної 
літ. «Ж1-Ж7» площею 515,0 м2, бібліотеки літ. «Е1» площею 122,5 м2, літнього кі-
нотеатру літ. «І1, І2» площею 631,0 м2, гральні дитячої літ. «Л1» площею 121,4 м2, 
складу літ. «МІ» площею 67,2 м2, складу літ. «М2» площею 25,0 м2, складу літ. 
«М3» площею 64,0 м2, складу літ. «М4» площею 26,9 м2, складу літ. «М5» площею 
28,7 м2, складу літ. «М6» площею 9,9 м2, складу літ. «М7» площею 139,1 м2, складу 
літ. «М8» площею 123,8 м2, складу літ. «М9» площею 241,5 м2, складу літ. «М10» 
площею 67,2 м2, електрощитової літ. «Н1» площею 2,3 м2, санітарного блоку літ. 
«Н2» площею 122,4 м2, каналізаційної відкачки літ. «НЗ» площею 18,0 м2, КНС літ. 
«Н4», Ю площею 27,0 м2, службової будівлі літ. «Н5» площею 122,2 м2, дизельної 
літ. «Н6» площею 113,9 м2, майстерні літ. «Н7» площею 64,9 м2, пральні літ. «Н8» 
площею 120,0 м2, туалету літ. «Н9» площею 7,1 м2, насосної літ. «Н10» площею 
6,9 м2, гаража літ. «Н11» площею 124,5 м2, КПП літ. «Н12» площею 18,9 м2, турис-
тичного корпусу літ. «П1» площею 122,4 м2, службової будівлі літ. «P1, P2» площею 
71,2 м2, службової будівлі літ. «РЗ» площею 125,0 м2, охоронного пункту літ. «Р4» 
площею 42,3 м2, автостоянки літ. «Р5» площею 4 712,5 м2, санітарного блоку літ. 
«Т1» площею 120,0 м2, санітарного блоку літ. «Т2» площею 114,2 м2, санітарного 
блоку літ. «Ч» площею 122,0 м2, господарської будівлі літ. «ТЗ» площею 59,4 м2, 
більярдної літ. «У1» площею 125,0 м2, закусочної літ. «Ф1» площею 99,6 м2, бару 
з майданчиком літ. «X1, Х2» площею 374,7 м2, медичного пункту «ХЗ» площею 
87,2 м2, танцювального майданчика № 1, танцювального майданчика № 2, ого-
рожі № 3-5, мостіння № 6, що обліковується на балансі державного підприєм-
ства «Управління справами Фонду державного майна України», для укладення 
договору оренди визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Європейський 
центр консалтингу та оцінки». Строк надання послуг з оцінки – 22 календарних 
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 48,5 тис. грн.

ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати про-
ведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На 
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта 
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування 
цієї інформації об 11.00 у рв фдму по житомирській області за адресою: 
м. житомир, вул. с. ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.

ЛЬвівсЬка обЛасТЬ
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення кімнат № 35'', 36, 36'' 

загальною площею 38,9 м2 у будівлі (літ. а-3) на першому поверсі навчаль-
ного корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 
7. Балансоутримувач: ВСП Львівський коледж «Інфокомунікацій «НУ «Львівська 
політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна 
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорцій-
ний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 7. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.11.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Крабі-Тур».

� 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною пло-
щею 85,0 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі навчального корпусу. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, смт Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16. 
Балансоутримувач: Львівський регіональний інститут державного управління Націо-
нальної академії державного управління при Президентові України. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-
04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Міс-
це розташування земельної ділянки: м. Львів, смт Брюховичі, вул. Сухомлинського, 
16. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ФОП Гарвас Зіновія Степанівна.

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі загальною площею 80,0 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Перемишляни, вул. Галиць-
ка, 5а. Балансоутримувач: Відділ Держгеокадастру у Перемишлянському районі 
Львівської області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Елек-
тронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки 
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням 
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ді-
лянки: Львівська обл., м. Перемишляни, вул. Галицька, 5а. Дата оцінки (дата, на 

яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – 
ПрАТ «Київстар».

�  4. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно – частина даху 
дев’ятиповерхової будівлі навчального корпусу № 5 площею 130,0 м2. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. С. Бандери, 28а. Балансоутримувач: 
Національний університет «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ 
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. С. Бандери, 28а. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017 (орієнтовно). Платник робіт 
з оцінки – ПрАТ «Київстар».

� 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 3 загальною пло-
щею 27,9 м2 на першому поверсі одноповерхової будівлі. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Тернопілля, вул. Стефаника, 
6. Балансоутримувач: Львівська дирекція Українського державного підприємства 
поштового зв’язку «Укрпошта». Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного 
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної 
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуван-
ням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної 
ділянки: Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Тернопілля, вул. Стефаника, 6. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017 (орієнтовно). Платник 
робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».

� 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною 
площею 136,6 м2 у напівпідвальному приміщенні триповерхової будівлі. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кривоноса, 6. Балансоутримувач: 
ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем». 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру 
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника 
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині 
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудин-
кової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Кривоноса, 
6. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ФОП Алексєєнко Олексій Дмитрович.

� 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною 
площею 15,4 м2 на другому поверсі триповерхової частини 2-4-поверхової 
будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Балансоу-
тримувач: ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих 
систем». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса за-
мовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі 
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибу-
динкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Винниченка, 
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30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – Львівське обласне козацьке товариство Всеукраїнської 
громадської організації «Українська націоналістична самооборона».

� 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № XXXIX за-
гальною площею 4,0 м2 будівлі юридичного факультету. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14. Балансоутримувач: ЛНУ імені І. 
Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса 
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний пло-
щі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки 
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Сі-
чових Стрільців, 14. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Гуменчук Тарас Петрович.

� 9. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (№ 27, № 46) 
загальною площею 57,8 м2 на першому поверсі адміністративного корпусу. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Володимира Великого, 54. Балан-
соутримувач: Служба автомобільних доріг у Львівській області. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Володимира Великого, 54. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Дрог-Буд Україна».

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до 
нього (лист ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450) рекомендована максимальна 
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІІ – ІІІ кварталах 2016 року та 
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 080,00 
грн для нежитлових приміщень, дахів 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 чинно-
го сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження 
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у 
матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих 
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та май-
нових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складан-
ня, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, 
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть за-
лучені 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 слід зробити від-
мітку «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. сі-
чових 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 приватизації
� Назва об’єкта оцінки: необоротні активи державного підприємства «ми-

рогощанський державний іподром». Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: ДП «Мирогощанський державний іподром». Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 1. Мета 
проведення оцінки: формування статутного капіталу господарського товариства. Те-
лефон замовника конкурсу (0362) 62-33-18. Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. 
Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: 
РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт 
з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77) . Види 
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або 
цілісний майновий комплекс якого оцінюється: 1. 3.2.1. Вирощування зернових та 
технічних культур; 2. 3.2.2. Розведення великої рогатої худоби; 3. 3.2.3. Розведення 
свиней; 4. 3.2.4. Розведення овець, кіз, коней. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвести-
цій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за 
групами): 1. основних засобів – 430 од.; 2. незавершеного будівництва – 1 од.; 3. 
нематеріальних активів – не обліковуються; 4. інші необоротні активи – 511 од. Роз-
мір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства. тис. грн:  
3 839,753. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій 
станом на 31.12.2016 – 8 010,00 тис. грн. Кількість земельних ділянок (зазначається 
у разі оцінки об’єктів нерухомості у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-
вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 19. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: 3205,2954 га. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): с. Мирогоща, 
с. Молодаво, с. Костянець, с. Липа, с. Мокре Дубенського району Рівненської об-
ласті. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): 3188,5839 га – землі сільсько-
господарського призначенння; 16,7115 га – землі господарського призначенння. 
Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): постійне користування. Нормативна 
грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): 98 157,56 грн. Наявність об’єктів, відо-
мості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 28.02.2017.

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, виданого відповідно до Закону України 
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні», 
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна 
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що 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 слід зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності» зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано 
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву 
та дату проведення конкурсу.

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має 
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з 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 16 лютого 2017 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 до 16.00 10.02.2017 за адресою: 
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: будівля корівника на 50 голів, 1 черга, площею 

935,5 м2, лінія вискоковольтна кл-034, 1 черга, будівля трансформаторної 
підстанції площею 42,2 м2, будівля побутового приміщення підсобного гос-
подарства площею 78,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
інформація відсутня. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Острозь-
кий р-н, с. Слобідка, вул. Мала Слобідка, 60. Мета проведення оцінки: визначен-
ня 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: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ 
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: 
ТзОВ «Укрекотеплосервіс». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні 
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 4 
об’єкта. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвес-
тицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначен-
ня земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: 
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація 

відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення магазину «колосок» за-
гальною площею 27,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дер-
жавне підприємство «Радивилівський комбінат хлібопродуктів». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Радивилів, вул. Четвертного, 5к. Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дого-
вору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (від-
діл оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна 
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП 
Желізняк Ольга Володимиро-Ярославівна. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвести-
цій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за 
групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація від-
сутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призна-
чення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: 
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація 
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху на-
вчального корпусу № 1 загальною площею 7,1 м2. Найменування балансоу-
тримувача об’єкта оцінки: Рівненське музичне училище Рівненського державного 
гуманітарного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. С. 
Бандери, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою продовження 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: rivne@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, 
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Яковлєва Ольга Володимирівна. 
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 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація від-
сутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування 
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: 
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення будівлі загальною пло-
щею 105,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління 
охорони здоров’я Рівненської облдержадміністрації. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Рівне, вул. 16 Липня, 38. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 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: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: 
ППФ «Волинські обереги». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні 
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвес-
тицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначен-
ня земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: 
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація 
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.

� 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху будівлі 
вЗ н. рафалівка цПЗ № 7, реєстровий номер 21560045.1800.ааажеж656, 
площею 35,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Рівненська 
дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., 
Володимирецький р-н, смт Рафалівка, вул. Незалежності, 8. Мета проведення оцін-
ки: 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. Елек-
тронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ 
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з 
оцінки: ФОП Озерський Олексій Леонідович. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за група-
ми) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація від-
сутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призна-
чення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: 
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація 
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.

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, виданого відповідно до Закону України 
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні», 
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна 
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що 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 слід зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано 
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву, 
та дату проведення конкурсу.

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

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати 
підписання договору на проведення незалежної оцінки.

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 17 лютого 2017 року о 9.00 в рв фдму по рівнен-
ській області за адресою: 33028, м. рівне, вул. 16 Липня, 77.

Документи на участь у конкурсі приймаються до 13.02.2017 (включно) до 17.00 
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

ХерсонсЬка обЛасТЬ,  
арк та м. севасТоПоЛЬ

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

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

� 1. Об’єкт: частина холу загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі 
триповерхової будівлі, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонське морехідне 
училище рибної промисловості», за адресою: м. Херсон, вул. Грецька (Леніна), 55. 
Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП 
Єрмоленко Володимир Володимирович. Мета проведення незалежної оцінки – 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні 
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.01.2017.

� 2. Об’єкт: автомобіль Mazda E2200, державний реєстраційний номер 
90021 Хо, 1995 р. в., що обліковується на балансі РВ ФДМУ в Херсонській об-
ласті, АРК та м. Севастополі. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та 
м. Севастополі. Платник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастопо-
лі. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для від-
чуження в порядку, встановленому чинним законодавством (наказ РВ ФДМУ в 
Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 24.01.2017 № 36). Запланована 
дата оцінки 31.01.2017.

�  3. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 
295,9 м2 на шостому поверсі 9-поверхового учбового корпусу, що перебуває 
на балансі ДВНЗ «Херсонське морехідне училище рибної промисловості», за адре-
сою: м. Херсон, вул. Грецька (Леніна), 55. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській об-
ласті, АРК та м. Севастополі. Платник: ПП «Херсонський морський тренажерний 
центр «Марін Про Сервіс». Мета проведення незалежної оцінки – визначення рин-
кової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. 
Запланована дата оцінки 31.01.2017.

�  4. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 
31,5 м2 на другому поверсі 4-поверхового учбового корпусу, що перебуває на 
балансі ДВНЗ «Херсонське морехідне училище рибної промисловості», за адресою: 
м. Херсон, вул. Грецька (Леніна), 55. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, 
АРК та м. Севастополі. Платник: ПП «Херсонський морський тренажерний центр 
«Марін Про Сервіс». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. За-
планована дата оцінки 31.01.2017.

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, яку може бути запропоновано 

учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, становить не більше ніж: приміщень, 
нерухомого майна для встановлення передавальних пристроїв, яку може бути за-
пропоновано учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, – 2,08 тис. грн; легкових 
автотранспортних засобів – 0,63 тис. 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 вста-
новленою 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 дер-
жавною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформа-
цію про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання 
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведен-
ня конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо 
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту 
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом 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 5,4 м2 (у т. ч. 

площа загального користування – 1,3 м2) у будинку побуту. Балансоутриму-
вач – Хмельницька філія «Концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: 
вул. Майборського, 15/1, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – 
продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: 
(0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом 
на 20.01.2017 – 1 057,90 грн. Розмір земельної ділянки – 0,12 га. Місце розта-
шування земельної ділянки: вул. Майборського, 15/1, м. Хмельницький. Цільове 
призначення земельної ділянки – господарська діяльність. Правовий режим зе-
мельної ділянки – право постійного користування. Дата оцінки – 31.01.2017. Строк 
виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по 
Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Оборотові Олена Іва-
нівна. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель 
(нерухомість комплексного використання).

� Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею 18,4 м2 (у 
т. ч. площа загального користування – 2,8 м2) у будинку побуту. Балансо-
утримувач – Хмельницька філія «Концерн «Військторгсервіс». Місцезнаходження 
об’єкта: вул. Майборського, 15/1, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної 
оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замов-
ника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова 
вартість станом на 20.01.2017 – 3 604,70 грн. Розмір земельної ділянки – 0,12 га. 
Місце розташування земельної ділянки: вул. Майборського, 15/1, м. Хмельницький. 
Цільове призначення земельної ділянки – господарська діяльність. Правовий ре-
жим земельної ділянки – право постійного користування. Дата оцінки – 31.01.2017. 
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ 
по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Сніцар Марія Пе-
трівна. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель 
(нерухомість комплексного використання).

�  Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею 28,0 м2  
(у т. ч. площа загального користування – 6,0 м2) на першому поверсі ад-
міністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне управління статистики у 
Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: пров. Подільський, 2, м. Старо-
костянтинів, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовжен-
ня договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 
31.12.2016 – 61 242,20 грн. Дата оцінки – 31.01.2017. Строк виконання робіт – до 
5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. 
Особа-платник робіт з оцінки – ПП «Рост-Центр». Подібними об’єктами до об’єкта 
оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використан-
ня, крім виробничо-складської). За рекомендацією ФДМУ очікувана ціна надання 
послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання 
переможця конкурсу по оцінці об’єктів нерухомого майна № 1-3, – 2,08 тис. грн.

� Назва об’єкта оцінки № 4: ковальська башта № 2 (настінна башта Поль-
ської брами) площею 7,9 м2 комплексу споруд Польської брами. Балансо-
утримувач – Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець». Місцез-
находження об’єкта: вул. Онуфріївська, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька 
обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон 
та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.
gov.ua. Балансова залишкова вартість станом на 01.12.2016 – 82 700,0 грн. Дата 
оцінки – 31.01.2017. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. 
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Шендерук Михайло Михайлович. Подібними 
об’єктами до об’єкта оцінки є: пам’ятки архітектури та містобудування.

� Назва об’єкта оцінки № 5: земельна ділянка площею 0,761 га для бу-
дівництва і обслуговування багатоповерхового житлового будинку. Балансо-
утримувач – Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області. Місце-
знаходження об’єкта: земельна ділянка – вул. Черняхівського, 45б, м. Кам’янець-
Подільський, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – визначення 
вартості об’єкта оцінки для подальшого розрахунку частки житла відповідно до 
Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців, осіб рядово-
го і начальницького складу, членів їх сімей, затвердженого постановою КМУ від 
03.06.2013 № 481. Кількість земельних ділянок – одна. Розмір земельної ділян-
ки – 0,761 га. Місце розташування земельної ділянки: вул. Черняхівського, 45б, 
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Цільове призначення земельної ді-
лянки – для будівництва і обслуговування багатоповерхового житлового будинку 
з вбудованими приміщеннями побутово-соціального характеру. Правовий режим 
земельної ділянки – право постійного користування. Дата оцінки – 31.01.2017.

� Назва об’єкта оцінки № 6: земельна ділянка площею 0,3757 га для 
житлової забудови. Балансоутримувач – Управління Служби безпеки України в 
Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: земельна ділянка – вул. Озерна, 
6/1а, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – визначення вартос-
ті об’єкта оцінки для подальшого розрахунку частки житла відповідно до Порядку 
організації будівництва житла для військовослужбовців, осіб рядового і началь-
ницького складу, членів їх сімей, затвердженого постановою КМУ від 03.06.2013 
№ 481. Кількість земельних ділянок – одна. Розмір земельної ділянки – 0,3757 га. 
Місце розташування земельної ділянки – вул. Озерна, 6/1а, м. Хмельницький. Ці-
льове призначення земельної ділянки – землі житлової забудови, землі житлової 
та громадської забудови. Правовий режим земельної ділянки – право постійного 
користування. Дата оцінки – 31.01.2017.

� Назва об’єкта оцінки № 7: земельна ділянка площею 0,22 га для будівни-
цтва і обслуговування багатоповерхового житлового будинку. Балансоутриму-
вач – Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області. Місцезнаходження 
об’єкта: земельна ділянка – вул. Раскової, 2б, м. Хмельницький. Мета проведення 
незалежної оцінки – визначення вартості об’єкта оцінки для подальшого розрахунку 
частки житла відповідно до Порядку організації будівництва житла для військовос-
лужбовців, осіб рядового і начальницького складу, членів їх сімей, затвердженого 
постановою КМУ від 03.06.2013 № 481. Кількість земельних ділянок – одна. Розмір 
земельної ділянки – 0,22 га. Місце розташування земельної ділянки: вул. Раскової, 
2б, м. Хмельницький. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва і 
обслуговування багатоповерхового житлового будинку. Правовий режим земельної 
ділянки – право постійного користування. Дата оцінки – 31.01.2017.

� Назва об’єкта оцінки № 8: земельна ділянка площею 0,56 га для будівни-
цтва і обслуговування багатоповерхового житлового будинку. Балансоутриму-
вач – Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області. Місцезнаходження 
об’єкта: земельна ділянка – вул. Старокостянтинівське шосе, 2/1є, м. Хмельницький. 
Мета проведення незалежної оцінки – визначення вартості об’єкта оцінки для подаль-
шого розрахунку частки житла відповідно до Порядку організації будівництва житла 
для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, членів їх сімей, за-
твердженого постановою КМУ від 03.06.2013 № 481. Кількість земельних ділянок – 
одна. Розмір земельної ділянки – 0,56 га. Місце розташування земельної ділянки: вул. 
Старокостянтинівське шосе, 2/1є, м. Хмельницький. Цільове призначення земельної 
ділянки – для будівництва і обслуговування багатоповерхового житлового будинку. 
Правовий режим земельної ділянки – право постійного користування. Дата оцінки – 
31.01.2017. Замовник та особа-платник робіт з оцінки об’єктiв № 5 – 8 – Управління 
Служби безпеки України в Хмельницькій області. Подібними об’єктами до об’єктів 
оцінки № 5 – 8 є: земельні ділянки як окремі об’єкти оцінки.

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 за-
значено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право 
на виконання робіт з оцінки (з експертної грошової оцінки земельних ділянок); ко-
пії 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 інфор-
мацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (з експертної грошової 
оцінки земельних ділянок) (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 
до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запе-
чатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції 
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
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конкурСи з віДбору розробників Документації із землеуСтрою

Продовження рубрики на стор. 7

ХарківсЬка обЛасТЬ
інформація 

рв фдму по Харківській області про проведення конкурсу  
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою підготовки до 

продажу об’єктів державної власності
Дані про об’єкти землеустрою:
1. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності 

(група ж) – житловий будинок разом із земельною ділянкою, за адресою: 
Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Качалівка, вул. Червона, 1а.

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із зем-
леустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою 
(погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землеко-
ристувачами; проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ді-
лянці; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановлено-
му порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи та витягу з 
Державного земельного кадастру; підготовка інших матеріалів та документів, що 
необхідні для продажу земельної ділянки).

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований не завершений 
будівництвом одноповерховий житловий будинок, за адресою: Харківська обл., 
Краснокутський р-н, с. Качалівка, вул. Червона, 1а.

розмір земельної ділянки: визначити в процесі проведення робіт із зем-
леустрою (площа забудови – 83,0 м2).

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 08.10.2003 
№ 1773 «Про перелік об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають при-
ватизації, та виключення з переліку» зі змінами від 05.02.2013 № 149, наказ РВ 
ФДМУ по Харківській області від 18.10.2012 № 2169-П «Щодо прийняття рішення 
про продаж об’єкта державної власності (група Д) – житловий будинок разом із 
земельною ділянкою, за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Кача-
лівка, Першотравневий відділок» зі змінами від 12.01.2017 № 58.

Перелік документів, які необхідно отримати після проведення робіт із земле-
устрою: документація із землеустрою, погоджена та затверджена у встановленому 
порядку; позитивний висновок державної землевпорядної експертизи; витяг з Дер-
жавного земельного кадастру про земельну ділянку; інші матеріали та документи, 
необхідні для продажу земельної ділянки.

2. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності 
(група ж) – побутовий комплекс до житлового будинку разом із земельною 
ділянкою, що перебуває на балансі ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», за адресою: 
м. Харків, вул. Сергіївська, 8а.

Мета проведення робіт: проведення топографічної зйомки М1:500, зареє-
строваної в базі даних містобудівного кадастру, з метою отримання дозволу сесії 
Харківської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки.

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований не завершений 
будівництвом 2-поверховий побутовий комплекс до житлового будинку, за адре-
сою: м. Харків, вул. Сергіївська, 8а.

розмір земельної ділянки: площа забудови – 98,8 м2.
Підстава для замовлення робіт: наказ ФДМУ від 26.02.2013 № 239 «Про вклю-

чення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають привати-
зації» зі змінами, наказ РВ ФДМУ по Харківській області від 21.06.2016 № 1235 

«Щодо прийняття рішення про продаж об’єкта державної власності групи Д разом 
із земельною ділянкою».

Перелік документів, які необхідно отримати після проведення робіт: топогра-
фічна зйомка М1:500, зареєстрована в базі даних містобудівного кадастру.

3. Земельна ділянка, на якій розташований повернутий у державну 
власність об’єкт незавершеного будівництва (група д) – громадсько-
побутовий корпус, за адресою: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Капитолівка, 
вул. Перемоги, 18.

Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під 
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт 
з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований громадсько-
побутовий корпус (критий перехід та підвал – колишнє бомбосховище не входять 
до складу об’єкта приватизації), за адресою: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Ка-
питолівка, вул. Перемоги, 18.

розмір земельної ділянки: визначити в процесі проведення робіт із зем-
леустрою (площа забудови згідно з технічним паспортом – 1 680,0 м2).

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ РВ ФДМУ по Харківській 
області від 28.11.2016 № 2242 «Щодо прийняття рішення про приватизацію повер-
нутого у державну власність об’єкта незавершеного будівництва (група Д)»; п. 6 ст. 
120 Земельного кодексу України; п. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України.

Перелік документів, які необхідно отримати після проведення робіт із землеу-
строю: витяг з Державного земельного кадастру про реєстрацію земельної ділянки.

Загальні умови конкурсу.
Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Харківській області 

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

заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до додатка 
2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвер-
дженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами); копія документа, що 
засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – плат-
ників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідо-
мили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку 
у паспорті (для претендента – фізичної особи); копії установчих документів та 
довідки про присвоєння ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – 
юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента 
вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеу-
строю; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); 
проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути визначено вид 
документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихід-
них даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть 
представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних 
даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців 
робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі 
змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з 
відбору виконавців робіт із землеустрою.

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

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмель-
ницький, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45  
(приймальня), 79-56-16.

Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом, 
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ 
ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) до 10 лютого 2017 року (включно) до 15.30.

конкурс відбудеться 16 лютого 2017 року о 10.00 в рв фдму по Хмель-
ницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. соборна, 75.

ЧеркасЬка обЛасТЬ
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для роз-

рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. 
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.

� 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (146,75 м2) 
та гараж (21,70 м2) загальною площею 168,45 м2. Найменування балансоутри-
мувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Мо-
настирищенському районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
вул. Соборна, 103, м. Монастирище, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ 
«Умань-Фарм». Дата оцінки: 31.01.2017.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення чотириповер-
хової адмінбудівлі площею 29,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної 
інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. 
Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Мусієнко Віктор Вікторо-
вич. Дата оцінки: 31.01.2017.

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 36, № 41, № 42 пло-
щею 61,9 м2, розташовані на 4-му поверсі будівлі медико-санітарної час-
тини. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП Науково-виробничий 
комплекс «Фотоприлад». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Б. Вишневецько-
го, 61, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Бєльський Дмитро Анатолійович. 
Дата оцінки: 31.01.2017.

� 4. Назва об’єкта оцінки: гаражний бокс. Найменування балансоутриму-
вача об’єкта оцінки: Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. О. Дашко-
вича, 66, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Зінченко Денис Миколайович. 
Дата оцінки: 31.01.2017.

� 5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень будівлі навчального центру зі 
східцями площею 109,50 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Державна установа «Черкаська виправна колонія № 62». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: вул. Сурікова, 30, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Шумакова Ірина 
Вікторівна. Дата оцінки: 31.01.2017.

ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з ме-
тою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ 
по Черкаській області.

� 1. об’єкт державної власності групи ж – лазня з обладнанням (20400, 
Черкаська обл., м. Тальне, вул. Кар’єрна, 1б). Балансоутримувач – ТОВ «Тальнів-
ський щебзавод». Дата оцінки: 31.01.2017.

� 2. об’єкт державної власності групи а – будівлі та споруди колишньо-
го акаб «україна», у складі: основна будівля, А-3; насосна станція, Б; гараж, В; 
котельня, Г; вбиральня, Д; гараж, Е; огорожа, 1; каналізаційні колодязі 2-8 (19715, 
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Гельмязів, вул. Центральна, 6). Балансоутри-
мувач: Черкаська обласна державна адміністрація. Дата оцінки: 31.01.2017.

ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – для продажу за конкурсом з відкри-
тістю пропонування ціни за принципом аукціону.

� 1. об’єкт державної власності групи а – єдиний майновий комплекс 
колишнього державного підприємства-фірми «оризон-Транс» (20780, Чер-

каська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13). Дата оцінки: 31. 01. 2017. Підпри-
ємство не здійснює виробничої діяльності. Машин та обладнання – 77 од., авто-
транспортних засобів – 13 од., будівлі та споруди – 7 од., меблі та інвентар – 50 
од., нематеріальні активи – 1 од.

Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності суб’єкти гос-
подарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними 
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну 
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається 
з підтвердних документів, а саме:

заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток 
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інфор-
мацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення) 
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, каль-
куляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не 
більше 8 календарних днів), запечатану в окремому конверті.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта 
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській об-
ласті за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної ді-
яльності, який подає заяву.

Останній день подання заяв – 14 лютого 2017 року до 16.00.
конкурс відбудеться 20 лютого 2017 року об 11.00 в рв фдму по Чер-

каській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, 
тел. 37-29-71.

ЧернівецЬка обЛасТЬ
інформація 

рв фдму по Чернівецькій області про об’єкти оцінки
� 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної 

власності – лазня. Найменування балансоутримувача: перебував на балансі лік-
відованого КСП «Промінь». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., Хо-
тинський р-н, с. Гордівці, вул. Мічуріна, 14. Мета проведення оцінки: приватизація 
шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Теле-
факс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: 
chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарю-
вання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: немає. 
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з 
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власно-
го капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних ін-
вестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 
інформація відсутня. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів 
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів 
акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0224 га. Місце розташу-
вання земельної ділянки: Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Гордівці, вул. Мічурі-
на, 14. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування 
будівель закладів побутового обслуговування. Правовий режим земельної ділянки: 
–. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.

� 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної 
власності – двоквартирний житловий будинок. Найменування балансоутри-
мувача об’єкта оцінки: перебував на балансі ліквідованого ВАТ «Цукровий завод 
«Хрещатик». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., Заставнівський 
р-н, смт Кострижівка, пров. Буковинський, 2. Мета проведення оцінки: привати-
зація шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. 

Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника 
конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оціню-
ються: немає. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, осно-
вні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається 
окремо за групами): інформація відсутня. Кількість земельних ділянок (зазнача-
ється у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних 
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): одна. Розмір земельної ділянки, 
усього: 0,0811 га, кадастровий № 7321555400:01:004:0050. Місце розташування 
земельної ділянки: Чернівецька обл., Заставнівський р-н, смт Кострижівка, пров. 
Буковинський, 2. Цільове призначення земельної ділянки: 02.01 – для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка). Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Вид викорис-
тання: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських буді-
вель і споруд (присадибна ділянка). Правовий режим земельної ділянки: державна 
власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. На-
явність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або 
«ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.

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

Замовником та платником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначених 
об’єктів незавершеного будівництва виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.

Очікувана ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною 
комісією під час обрання переможців, – 6 400,00 грн.

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

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

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (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’єкта 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 є нерухоме майно (земельні поліп-
шення) – 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 конкурсів. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбо-
ру суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву 
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації ін-
формації про оголошення конкурсів о 10.00 у рв фдму по Чернівецькій об-
ласті за адресою: м. Чернівці, вул. Л. кобилиці, 21а. Телефон для довідок 
(0372) 55-44-84.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має 
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану 
вартість, а також строк виконання робіт, зазначений в календарних днях.

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

Документи на участь у конкурсі подаються до відділу організаційно-
документального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Харківській області 
за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх, кімн. 16. Останній 
день приймання заяв на участь у конкурсі – 22 лютого 2017 року.

конкурс відбудеться 2 березня 2017 року об 11.00 у рв фдму по Хар-
ківській області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й 
поверх, кімн. 15.5. Тел. для довідок (057) 700-75-60.

ПідСУмкИ
інформація 

рв фдму по вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору 
виконавців робіт із землеустрою, які будуть залучені до виконання робіт 

з підготовки до продажу об’єктів приватизації разом із земельною 
ділянкою, а також з метою формування земельної ділянки та присвоєння 

їй кадастрового номера, що відбувся 25.01.2017
За результатами конкурсу переможцем визнано:
фізичну особу – підприємця Мархоцького О. М. по земельній ділянці, на якій 

розташований об’єкт державної власності гр. А – будівля лазні загальною площею 
71,3 м2 за адресою: 24736, Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Гонорівка, вул. Цен-
тральна, 2, що під час приватизації не увійшла до статутного капіталу СВАТ «Гоно-
рівське». Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,1 га;

фізичну особу – підприємця Мархоцького О. М. по земельній ділянці, на якій 
розташований об’єкт державної власності гр. А – будівля лазні з тамбуром та вхід-
ним майданчиком загальною площею 176,3 м2 за адресою: 24714, Вінницька обл., 
Піщанський р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 4, що не увійшла до статутного ка-
піталу СВАТ «Сад України» та перебуває на позабалансовому рахунку ПрАТ «Сад 
України». Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,20 га;

фізичну особу – підприємця Мархоцького О. М. по земельній ділянці, на якій 
розташований об’єкт державної власності гр. А – будівля будинку побуту літ. «А» 
з прибудовами літ. А1, А2; ґанками літ. а, а1, а2 загальною площею 131,1 м2, пар-
кан за адресою: 23056, Вінницька обл., Барський р-н, с. Шипинки, вул. Миру, 
25, які не увійшли до статутного капіталу СВАТ «Вінниччина» та перебувають на 
позабалансовому рахунку ПАТ «Вінниччина». Орієнтовний розмір земельної ді-
лянки: 0,0225 га.

інформація 
рв фдму по миколаївській області про підсумки конкурсу  

з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою присвоєння 
кадастрового номера земельній ділянці державної власності,  

на якій розташований об’єкт, що підлягає приватизації,  
що відбувся 25.01.2017

Переможцем конкурсу визнано ФОП Мішнева І. М. на земельну ділянку, на якій 
розташований об’єкт приватизації групи А – єдиний майновий комплекс Перво-
майської гідроелектростанції, за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, 
вул. Олександра Пушкіна, 5. 

оГоЛоШеннЯ Про намір ПередатИ державне майно в орендУ

департамент орендних відносин, т. 200-34-39
департамент орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а

донецЬка обЛасТЬ
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфра-
структури України

01125755, ДП «Маріупольський морський торговельний порт», 87510, До-
нецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 99, тел. (0629) 40-86-34

Нежитлове вбудоване приміщення № 1 п’ятої групи приміщень на першому 
поверсі будівлі вбиральні на причалі № 3 першого району порту (літ. А-1) 

01125755. 8.АААИБД789 Донецька обл., м. Маріу-
поль, просп. Луніна, 99 

6,9 24 544,00 2 роки 11 місяців Здійснення виробничої діяльності 
(інше використання майна)

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

жиТомирсЬка обЛасТЬ
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму по житомирській області про намір передати в оренду об’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 без ПДВ, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство охорони 
здоров’я України

38499986, Державна установа «Житомирський обласний лабо-
раторний центр Міністерства охорони здоров’я України», 10002, 
м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64, тел. 34-05-30

Нежитлові приміщення першого поверху будівлі (літ. А) 38499986.1.НЧИЮЦЛ2628 Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, 
вул. Наталії Оржевської, 8

40,9 116 988,00 1 рік Розміщення студії розвитку та 
надання інших освітніх послуг

2 Міністерство інфраструкту-
ри України

22046132, Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» , 10001, 
м. Житомир, вул. Вітрука, 1, тел. 39-68-63

Нежитлові приміщення будівлі «Укрпошти» (літ. А) 21560045.600.АААЖЖА863 Житомирська обл., смт Лугини, вул. Ле-
ніна, 3а

205,8 111 132,00 6 місяців Організація торгівлі непродо-
вольчими товарами

3 Державне агентство водно-
го господарства України

01033846, Коростенське міжрайонне управління водного госпо-
дарства, 11505, м.Коростень, вул. Маяковського, 109

Гідротехнічна споруда ставка площею 37,3575 га (шах-
тний водоскид з донним водовипуском, земляна гребля 
довжиною по гребеню 482 м)

01033846.87.ППЖДКЯ008 Коростенський р-н, за межами с. Купеч, зем-
лі Сингаївської та Ходаківської сільських рад, 
на річці Моства (басейн р. Уж)

– 177 872,00 До 3 років Для рибогосподарських 
потреб

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. житомир, вул. 1 Травня, 20, рв фдму по житомирській області. Заяви подаються в окремо-
му конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 
3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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інформаціЯ реГіонаЛьнИх віддіЛень фдмУ

ЧернігівсЬка обЛасТЬ
інформація 

рв фдму по Чернігівській області про оголошення конкурсу  
з використанням відкритості пропонування розміру орендної  

плати за принципом аукціону на право оренди  
нерухомого державного майна

� Назва об'єкта: гідротехнічні споруди нагульного ставу № 1, гідротех-
нічні споруди нагульного ставу № 2, насосна станція, донний водовипуск, 
підводящий канал.

Місцезнаходження: Чернігівська обл., Менський р-н, с. Киселівка.
Орган управління: Державне агентство рибного господарства України.

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 неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство 
освіти і науки 
України

05402565, Запорізька державна інженер-
на академія, 69006, м. Запоріжжя, просп. 
Соборний, 226, тел. (061) 236-90-34

Вбудовані нежитлові приміщення першого поверху зблокованих між собою будівель (літ. А-5, А1-2) з № 1-7 до № 1-24 
включно площею 376,8 м2, частина приміщення № 31 площею 49,4 м2, естакада № 1-24а площею 21,0 м2; частина 
вбудованого нежитлового приміщення вестибуля № 1 першого поверху будівлі (літ. А1-3) загальною площею 11,4 м2

__ м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 
10; . Запоріжжя, просп. Собор-
ний, 226

458,6 2 294 956,00 1 рік Розміщення їдальні, що не здій-
снює продаж товарів підакцизної 
групи, у навчальному закладі

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».

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 за незалежною 
оцінкою без урахування ПДВ, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфра-
структури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль» 

Частина приміщення № 23 на 1-му по-
версі адміністративної будівлі

20572069.42.НЛТНПД042 Київська обл., м. Бориспіль, 
Аеропорт

6,0 286 973,00 2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації

2 Міністерство інфра-
структури України

22919784, Київська обласна дирекція 
УДППЗ «Укрпошта» 

Нежитлове приміщення 21560045.1000.ВЦЛГФС060 Київська обл., Обухівський р-н, 
м. Українка, вул. Зв’язку, 1

28,5 145 910,00 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 за 18 %

3 Національна поліція 
України

40109063, Управління поліції охорони в 
Київській області 

Нежитлове приміщення на 2-му поверсі 
будівлі (інв. № 103006)

40109063.1.ЖЖАИКУ316 Київська обл., смт Володарка, 
вул. Кооперативна, 4

10,0 34 500,00 2 роки 11 місяців Розміщення офісного приміщення

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».

ЛугансЬка обЛасТЬ
огоЛоШення 

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

№
з/п

Назва органу 
 управління 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

05465028, Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне) 

Нежитлове вбудоване приміщення на першому по-
версі чотириповерхової будівлі навчального корпусу 
У-2 (інв. № 10310011) 

02070714.16.КЖЕЯТО026 Луганська обл., м. Рубіжне, 
вул. Володимирська, 33

81,3 165 300,00 
станом на 31.12.2016

1 рік Розміщення дитячого клубу 

2 Державна фіскальна 
служба України

39890557, Державна фіскальна служба України та в оперативному управлін-
ні (користуванні) Державної податкової інспекції у м. Лисичанську Головно-
го управління ДФС у Луганській області

Нежитлове вбудоване приміщення на першому по-
версі п’ятиповерхової адміністративної будівлі (інв. 
№ 1031100732)

– Луганська обл., м. Лисичанськ, 
вул. Сосюри, 347

74,1 126 334,00 
станом на 30.11.2016

2 роки 364 дні Розміщення буфету (їдальні), що не здій-
снює продаж товарів підакцизної групи

3 Міністерство освіти 
і науки України

34386547, Відокремлений підрозділ «Старобільський технікум Луганського 
національного аграрного університету», тел. (066) 051-90-76

Нежитлове приміщення на першому поверсі трипо-
верхової будівлі учбового корпусу (інв. № 10310001)

00493669.4.БЕШСНП5957 Луганська обл., Старобільський 
р-н, с. Веселе, вул. Молодіжна, 8

15,8 30 200,00 
станом на 30.11.2016

1 рік Розміщення буфету

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м.сєверодонецьк, бульв. друж-
би народів, 32а, рв фдму по Луганській 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».

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 неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-
комунального господарства України

02497909, Державне підприємство Державний інститут проектуван-
ня міст «Містопроект», 79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71, 
тел. (032) 238-96-96

Нежитлове приміщення на п’ятому по-
версі будівлі

– м. Львів, вул. Генерала 
Чупринки, 71

21,0 232 000,00 
станом на 31.10.2016

2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, що не вико-
ристовується для провадження підприємницької діяльності і 
становить не більш як 50,0 м2

2 Головне управління майна та ресур-
сів Міністерства оборони України

08006864, ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій», 79040, 
м. Львів, вул. Городоцька, 222, тел. (032) 262-38-87 

Нежитлове приміщення в одноповерховій 
прибудові до будівлі складу кисню

08006864.1.БПШКЦС049 м. Львів, вул. Горо-
доцька, 222

14,0 133 179,00 
станом на 30.11.2016

2 роки 364 роки Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродоволь-
чих 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».

рівненсЬка обЛасТЬ
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму по рівненській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач  

(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Міністерство  

інфраструктури України
22565760, РД УДППЗ «Укрпошта», 33028, м. Рівне, вул. В.Чорновола, 
1, тел. (0362) 22-43-35

Частина нежитло-
вого приміщення

21560045.1800.АААЖЕЖ642 Рівненська обл., м. Радивилів, 
вул. О. Невського, 1

18,9 81 013,00 1 рік Розміщення зуботехніч-
ної майстерні

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

ТерноПіЛЬсЬка обЛасТЬ
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму по Тернопільській 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 незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державне агентство водних 
ресурсів України

05379205, Тернопільське обласне управління водних ресурсів, 46003, 
вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85, 52-78-58

Нежитлове приміщення, поз. 4-1, площею 9,1 м2 та частка площ спільного корис-
тування – 1,9 м2, разом – 11,0 м2 на четвертому поверсі лабораторного корпусу

05379205.1.АААБЕИ912 вул. За Рудкою, 35, 
м. Тернопіль

11,0 37 190,00 2 роки 11 місяців Розміщення офісного 
приміщення

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, рв фдму по Тернопільській області. Заяви пода-
ються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до 
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ХерсонсЬка обЛасТЬ, арк та м. севасТоПоЛЬ
огоЛоШення 

рв фдму в Херсонській області, арк та м. севастополі 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 пло-

ща, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти і науки 
України

00493020, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний універ-
ситет», вул. Рози Люксембург (Стрітенська), 23, м. Херсон, 73006, тел. (0552) 41-62-16

Вбудовані нежитлові при-
міщення їдальні 

– м. Херсон, вул. Комкова, 73б 274,87 1 119 410, 00 1 рік Розміщення їдальні у навчально-
му закладі

2 Державне агентство водних 
ресурсів України

01034707, Цюрупинське міжрайонне управління водного господарства, 75101, Херсонська 
обл., м. Олешки, вул. Гвардійська, 190, тел. (0554) 24-58-18

Будівля матеріально-
технічного складу

01034707.3АААБЖА814 Херсонська обл., Олешківський (Цюрупин-
ський) р-н, с. Виноградове, вул. Кірова, 29

536,12 118 804,00 2 роки 11 місяців Зберігання та складування сільсько-
господарської продукції

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. ушакова, 47, рв фдму в Херсонській області, арк та м. севастополі. 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».

ЧеркасЬка обЛасТЬ
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти  
і науки України

05390336, Черкаський державний технологічний університет, 
бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси, тел. (0472) 71-00-92

Частина приміщення вестибуля на першому 
поверсі навчального корпусу № 4

05390336.1.ЯНЖОПА013 бульв. Шевченка, 460, 
 м. Черкаси

4,0 21 930,00 2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім 
товарів підакцизної групи

2 Державна служба ста-
тистики України

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

Частина підвального приміщення будівлі 02357999.1. АААДЕЖ385 пров. Тихий, 3а, 
м. Умань, Черкаська обл.

36,0 91 200,00 2 роки 364 дні Розміщення ксерокопіювальної техніки та інші види діяльності, що можливо 
розмістити в підвальному приміщенні, площі загального користування

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

ЧернівецЬка обЛасТЬ
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу управ-
ління 

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

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

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною 

оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство охорони 
здоров’я України

02010971, Вищий державний навчальний заклад України «Буко-
винський державний медичний університет», 58002, м. Чернів-
ці, пл. Театральна, 2, тел. (0372) 55-92-87

Вбудовані приміщення першого повер-
ху будівлі учбового корпусу (літ. А) 

02010971.1.ААААЛБ254  м. Чернівці, вул. Бого-
мольця, 2

 37,3 909 399,00 
станом на 30.09.2016

 2 роки Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів 
підакцизної групи, у навчальному закладі

2 Міністерство охорони 
здоров’я України

02010971, Вищий державний навчальний заклад України «Буко-
винський державний медичний університет», 58002, м. Чернів-
ці, пл. Театральна, 2, тел. (0372) 55-92-87

Вбудовані приміщення будівлі учбово-
адміністративного корпусу (літ. А) 

02010971.1.ААААЛБ246 м. Чернівці, Театраль-
на площа, 2

62,3, у т. ч.: 
приміщення 1-го поверху – 
38,1; приміщення підвалу – 24,2

1 265 365,00 
станом на 30.09.2016

2 роки Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів 
підакцизної групи, у навчальному закладі; інше вико-
ристання нерухомого майна (під розміщення кухні) 

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. кобилиці, 21а, рв фдму по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. Заяви подаються 
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до 
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

оГоЛоШеннЯ Про ПроведеннЯ конкУрСів на Право орендИ майна

Балансоутримувач: Державне підприємство «Укрриба».
Статус майна: нерухоме майно державної форми власності.
Вартість об’єкта оренди, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на 

31.10.2016 становить 247 034,21 грн без ПДВ.
Основні умови проведення конкурсу:
мета використання об’єкта оренди – здійснення діяльності з риборозведення 

(аквакультура); стартовий розмір орендної плати, розрахований відповідно до 
Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, 
затвердженої постановою КМУ від 04.10.95 № 786, з урахуванням змін та доповнень 
до неї, з використанням орендної ставки 10 % (для здійснення діяльності з рибороз-
ведення (аквакультура), за базовий місяць – грудень 2016 р. (без Пдв) становить 
2 114,20 грн; ефективне використання орендованого майна за цільовим призна-
ченням відповідно до мети, вказаної у договорі оренди; заборона суборенди; вико-
нання поточного та капітального ремонту об’єкта оренди за рахунок орендаря без 
компенсації витрат на їх здійснення; дотримання належних умов щодо експлуатації 
об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню; протягом місяця піс-

ля укладення договору застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його 
вартість за висновком про вартість майна, на користь балансоутримувача, який несе 
ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди в порядку, визначеному 
законодавством, та надати орендодавцю та балансоутримувачу копії договору стра-
хування орендованого майна (страхового поліса) разом з документами, що підтвер-
джують оплату страхового внеску, постійно поновлювати договір страхування таким 
чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим; наявність рибогосподар-
ського виду діяльності (відповідний КВЕД у реєстраційних документах потенційного 
орендаря); обов’язкове залучення кваліфікованого спеціаліста у галузі рибництва 
для здійснення орендарем діяльності з аквакультури; здійснення витрат, пов’язаних 
з утриманням орендованого майна; використання майна здійснювати відповідно до 
чинних Правил технічної експлуатації гідротехнічних споруд рибоводних господарств, 
затверджених наказом Державного департаменту рибного господарства України від 
13 січня 2004 року № 6; здійснення проведення щорічних протиповіневих заходів; 
розроблення Виробничої програми використання державного майна з дотриман-
ням встановленої рибопродуктивності відповідно до зональних норм протягом мі-
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сяця із дати підписання договору; надання балансоутримувачу звітності відповідно 
до умов договору; внесення завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за 
базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди, 
протягом місяця після підписання договору оренди; протягом 15 робочих днів після 
підписання договору оренди укласти з балансоутримувачем орендованого майна 
договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого 
майна, у т. ч. компенсації витрат зі сплати податку на землю і надання комунальних 
послуг орендарю та надати копію орендодавцю; своєчасно і в повному обсязі вне-
сення орендної плати з урахуванням індексу інфляції; компенсація переможцем 
конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки майна платнику за договором на 
проведення оцінки від 25.02.2016 № 02-32-09/14 та договору про внесення змін до 
нього від 28.11.2016; виготовлення у двомісячний термін після підписання договору 
оренди паспорта рибогосподарської технологічної водойми у разі його відсутності; 
термін оренди – 2 роки 364 дні; переможець конкурсу після отримання проекту до-
говору оренди зобов’язаний протягом 5 робочих днів повернути орендодавцю під-
писаний проект договору оренди.

У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушен-
ня ним строку, визначеного умовами конкурсу та п. 30 Порядку, конкурсною комісією 
буде визначений новий переможець конкурсу відповідно до п. 34 Порядку.

Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної 
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.

конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної пла-
ти за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день 
після опублікування цієї інформації в газеті «відомості приватизації» в рв фдму 
по Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, просп. миру, 43, кімн. 305. 

У разі надходження трьох і більше заяв орендодавець залишає за собою пра-
во змінити місце проведення конкурсу, про що претенденти будуть повідомлені 
додатково після затвердження списку учасників конкурсу, тими засобами зв’язку, 
які вкажуть у своїх заявах.

Кінцевий термін приймання заяв з документами від претендентів на участь у 
конкурсі – за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 17.00.

У разі, якщо дата проведення конкурсу або кінцевий термін приймання заяв 
припадає на неробочий чи святковий день, то датою проведення конкурсу або 
останнім днем прийняття заяв вважається наступний за вихідними чи святковими 
днями робочий день.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі 
матеріали:

заяву про участь у конкурсі та пакет документів, зазначені в інформації про кон-
курс, та згідно з Переліком документів, які подаються орендодавцеві для укладення 
договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим нака-
зом ФДМУ від 15.02.2013 № 201. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, 
яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає 
нові пропозиції відповідно до умов конкурсу; пропозиції щодо виконання умов кон-
курсу, 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’єкту малого 
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в кан-
целярію регіонального відділення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43 в за-
печатаному непрозорому конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки 
претендента (за наявності) із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди 
(адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості 
приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди.

Документи, що подаються для участі в конкурсі, мають бути належним чином 
оформлені. Помарки і виправлення в них не допускаються.

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

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону відповідно до Порядку проведення конкурсу 
на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 31.08.2011 № 906.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за адре-
сою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, тел. (0462) 77-44-95 з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, 
у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ по Чернігівській області.

ПідСУмкИ
інформація 

рв фдму по Львівській області про підсумки конкурсу із 
застосуванням принципу аукціону на право оренди нерухомого 

державного майна, що відбувся 25.01.2017
За результатами конкурсу на право оренди нерухомого державного майна, 

а саме: нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 25,1 м2 на 1-му 
поверсі будівлі за адресою: Львівська обл., м. Сокаль, вул. Шептицького, 105, 
що перебуває на балансі Львівської дирекції Українського державного підприєм-
ства поштового зв’язку «Укрпошта», конкурсною комісією прийнято рішення про 
укладення договору оренди з переможцем конкурсу – фізичною особою – підпри-
ємцем Микитою Іваном Степановичем.

інформація 
рв фдму по м. києву про підсумки конкурсів на право оренди 

нерухомого державного майна, що відбулися 16.01.2017
За результатами конкурсів на право укладення договорів оренди державного 

нерухомого майна, що перебуває на балансі Київської державної академії водного 
транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, конкурсною комісією 
прийнято рішення укласти договори оренди з:

ФОП Прокопенком Сергієм Володимировичем: 4,0 м2 за адресою: м. Київ, 
вул. Солом’янська, 20 (на 2-му та 4-му поверхах гуртожитку № 1);

ФОП Педченком Максимом Юрійовичем: 4,0 м2 за адресою: м. Київ, 
вул. Солом’янська, 20б (на 2-му та 5-му поверхах гуртожитку № 2).

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

Продовження. Початок рубрики на стор. 3 – 5

ПідСУмкИ
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 27.10.2016
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-

дення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – 
нежитлового приміщення площею 11,1 м2 на першому поверсі гуртожитку, що 
обліковується на балансі Старокостянтинівського професійного ліцею, за адре-
сою: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. І. Франка, 3 визнано ПП «ТЗК – 
Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1 700,00 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 укладення договору оренди – частини 
майданчика площею 230,0 м2 для стоянки автомобілів, що обліковується на балансі 
Хмельницького обласного управління водних ресурсів, за адресою: Хмельниць-
ка обл., м. Старокостянтинів, вул. І. Франка, 53 визнано ТОВ «Центр незалежної 
оцінки «Проскурів – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1 700,00 грн (без 
урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – при-
міщення площею 71,2 м2 суспільно-побутового блоку (гараж), що обліковується 
на балансі Вищого професійного училища № 4 м. Хмельницького, за адресою: 
м. Хмельницький, вул. Інститутська, 10 визнано ПП «ТЗК – Експерт». Вартість ви-
конання робіт з оцінки – 1 650,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання ро-
біт – 5 календарних днів.

інформація 
рв фдму по сумській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 26.10.2016
1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – група 

інвентарних об’єктів, а саме: 1) нежитлове приміщення площею 17,5 м2 будівлі-
пам’ятки архітектури, історії місцевого значення «Друкарня»; 2) нежитлове при-
міщення площею 18,7 м2 (балансоутримувач – Управління інформаційної діяль-
ності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації) 
за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 2, з метою продовження дії договору оренди 
визнано СПД ФОП Міняйло О. І. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних 
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 700,00 грн.

2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – вбудовані 
нежитлові приміщення загальною площею 44,1 м2 (балансоутримувач – Сумська 
дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта») 
за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 171а, з метою передачі в оренду 
визнано ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. 
Вартість надання послуг з оцінки – 1 260,00 грн.

3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові 
приміщення загальною площею 147,8 м2 (балансоутримувач – Сумська дирекція 
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта») за адре-
сою: м. Суми, вул. Іллінська, 49, з метою продовження дії договору оренди визна-
но  ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість 
надання послуг з оцінки – 1 300,00 грн.

4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина 
нежитлового приміщення площею 13,96 м2 (балансоутримувач – Сумський на-
ціональний аграрний університет) за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондра-
тьєва, 160, з метою продовження дії договору оренди визнано ФОП Даниленко 
О. І. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання по-
слуг з оцінки – 1 270,00 грн.

5. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина 
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Регіональний сервіс-
ний центр МВС в Сумській області) за адресою: м. Суми, вул. Білопільський шлях, 
18/1, з метою передачі в оренду визнано ФОП Маслій А. Ф. Строк надання послуг 
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 280,00 грн.

6. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове 
приміщення площею 15,2 м2 (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського 
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта») за адресою: Сумська 
обл., смт Велика Писарівка, вул. Грайворонська, 11 з метою продовження дії до-
говору оренди визнано СПД ФОП Педченко А. М. Строк надання послуг з оцінки – 5 
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 100,00 грн.

7. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитло-
ві вбудовані приміщення загальною площею 115,2 м2 (балансоутримувач – Глу-
хівське управління Державної казначейської служби України Сумської області) 
за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Терещенків, 44 з метою продовження дії 
договору оренди визнано  ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 5 
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 270,00 грн.

8. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежит-
лові приміщення загальною площею 378,8 м2 (балансоутримувач – Державний 
професійно-технічний навчальний заклад «Недригайлівське вище професійне 
училище») за адресою: Сумська обл., смт Недригайлів, вул. Шмидта, 28 з метою 
передачі в оренду визнано  ФОП Маслій А. Ф. Строк надання послуг з оцінки – 5 
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 280,00 грн.

9. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове 
приміщення площею 10,7 м2 (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського 
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта») за адресою: Сумська 
обл., Охтирський р-н, с. Грінченкове, пров. Шкільний, 7 з метою продовження дії 
договору оренди визнано СПД ФОП Педченко А. М. Строк надання послуг з оцін-
ки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 250,00 грн.

10. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – не-
житлові приміщення загальною площею 45,8 м2 (балансоутримувач – Сумська 
дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта») 
за адресою: Сумська обл., Охтирський р-н, с. Чернеччина, вул. Заводська, 16 
з метою продовження дії договору оренди визнано СПД – ФОП Педченко А. М. 
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з 
оцінки – 1 250,00 грн.

11. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові 
приміщення загальною площею 134,4 м2 (балансоутримувач – Управління Дер-
жавної казначейської служби України у Тростянецькому районі Сумської області), 
за адресою: Сумська обл., м.Тростянець, вул.Воскресенська, 2 з метою передачі 
в оренду визнано СПД – ФОП Педченко А. М. Строк надання послуг з оцінки – 5 
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 200,00 грн.

12. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежит-
лові приміщення загальною площею 15,7 м2 (балансоутримувач – Відокремлений 
структурний підрозділ «Шосткинський професійний ліцей Сумського державного 
університету) за адресою: Сумська обл., м. Шостка, вул. Короленка, 50 з метою 
передачі в оренду визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 3 
календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 340,00 грн.

інформація 
рв фдму по Чернівецькій області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання  
послуг з оцінки майна, що відбувся 27.10.2016

Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний від-
бір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 
№ 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області визнано пере-
можцями конкурсів:

1. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ТОВ «Оцінка – Інформ». На-
зва об’єктів оцінки:

1) частина приміщення (31) другого поверху адмінбудівлі (літ. А) пункту пропуску 
«Порубне-Сірет» площею 11,5 м2 за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. 
Тереблече, вул. Головна, 1н, що перебуває на балансі філії «Укрінтеравтосервіс – 

Закарпаття» Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних 
та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс»;

2) вбудовані приміщення першого поверху адмінбудівлі (літ. А) загальною пло-
щею 84,5 м2 за адресою: Чернівецька обл., смт Кельменці, вул. О. Довженка, 9, що пе-
ребувають на балансі Головного управління статистики в Чернівецькій області;

3) вбудовані приміщення першого поверху будівлі гуртожитку (літ. Б) загаль-
ною площею 56,7 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Каспрука, 8, що перебувають на 
балансі ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж»;

4) зовнішньомайданчикові електромережі, а саме: кабельна лінія на напругу 
10 кВт від ТП-234 до ТП – 233 довжиною 430 м та кабельна лінія на напругу 10 кВт 
від ТП-234 до ТП – 235 довжиною 350 м за адресою: м. Чернівці, просп. Незалеж-
ності, 106, які у процесі приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Стек». 
Мета проведення оцінки (для всіх вищезазначених об‘єктів): передача в оренду. 
Вартість та строк виконання робіт з оцінки (по кожному з об’єктів): 1 725,00 (одна 
тисяча сімсот двадцять п‘ять) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.

2. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП Читайло Валентина Ва-
силівна. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху будівлі (літ. А) пункту 
пропуску «Мамалига-Крива» загальною площею 11,7 м2 за адресою: Чернівецька 
обл., Новоселицький р-н, с. Мамалига, вул. Головна, 226, що перебуває на балансі 
філії «Укрінтеравтосервіс – Закарпаття» Українського державного підприємства по 
обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравто-
сервіс». Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання 
робіт з оцінки: 1 700 (одна тисяча сімсот) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.

інформація 
рв фдму по вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки 

об’єктів державної власності, що відбувся 31.10.2016
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Коваленко Тетяну Іллівну щодо визначення 

вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 2 (7,0 м2) та част. 
№ 1 (8,0 м2) загальною площею 15,0 м2 у підвалі морфологічного корпусу (літ. А), 
що перебувають на балансі Вінницького національного медичного університету ім. 
М. І. Пирогова, за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56 з метою укладен-
ня договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість 
надання послуг з оцінки – 1 700 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Козюру Ларису Валентинівну щодо ви-
значення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 28 
(29,3 м2) на 2-му поверсі двоповерхової будівлі (літ. А), що перебуває на балансі 
Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області, за адресою: 
24300, Вінницька обл., Тростянецький р-н, смт Тростянець, вул. Соборна (колишня 
Леніна), 90 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 
календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 720 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначен-
ня вартості об’єкта оренди – бетонного майданчика площею 74,75 м2, що перебу-
ває на балансі Військової частини 3028 Національної гвардії України, за адресою: 
Вінницька обл., Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. Івана Мазепи, б/н з метою 
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. 
Вартість надання послуг з оцінки – 1 720 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визна-
чення вартості об’єкта оренди – частини ділянки злітно-посадкової смуги, розміром 
550м х 42м, 23100,0 м2, що перебуває на балансі Військової частини 3028 Націо-
нальної гвардії України, за адресою: Вінницька обл., Калинівський р-н, м. Калинівка, 
вул. Івана Мазепи, б/н, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг 
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 500 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Коваленко Тетяну Іллівну щодо визначення 
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень част. № 123 (13,2 м2), 
№ 124 (11,2 м2) загальною площею 24,4 м2 на 1-му поверсі виробничого корпусу, 
що перебувають на балансі Виробничої філії «Вінницька картографічна фабрика» 
ДП «Центр державного земельного кадастру», за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. 
600-річчя, 19 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки 
– 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 700 грн.

інформація 
рв фдму по дніпропетровській області про підсумки конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до  

проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 27.10.2016
1. Назва об’єкта: частина даху площею 13,3 м2 та частина нежитлового вбудо-

ваного приміщення площею 4,84 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський центр 
професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Адреса: м. Дніпропе-
тровськ, вул. Будівельників, 34. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вар-
тість робіт – 2 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 542,34 м2. Балансо-
утримувач: Управління Державної казначейської служби України у Васильківському 
районі Дніпропетровської області. Адреса: Дніпропетровська обл., смт Васильків-
ка, вул. Першотравнева, 199. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість 
робіт – 2 100,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 30,5 м2. Балансоу-
тримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Адреса: м. 
Дніпропетровськ, вул. Бердянська, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». 
Вартість робіт – 3 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.

4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 47,4 м2. Балан-
соутримувач: ДП «Дніпропетровська гідрогеолого-меліоративна експедиція». 
Адреса: Дніпропетровська обл., смт Слобожанське, вул. Василя Сухомлинсько-
го, 42. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість робіт – 3 000,00 грн, 
строк виконання (у календарних днях) – 5.

5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 39,71 м2. Балансоу-
тримувач: Управління поліції охорони в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро-
петровськ (Дніпро), вул. Відпочинку, 76. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». 
Вартість робіт – 3 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.

6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 
2,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Дніпропетровський технолого-економічний 
коледж». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Авіаційна, 33. Мета оцінки – визна-
чення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Пере-
можець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість робіт – 3 000,00 грн, строк виконання (у 
календарних днях) – 5.

7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 10,68 м2. Балан-
соутримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь, просп. 
Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
рахунку орендної плати. Переможець ТОВ «Геоспектр-7». Вартість робіт – 2 000,00 
грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.

8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 21,6 м2. Балансо-
утримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь, просп. 
Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість робіт –  
2 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.

9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 38,0 м2. Балансо-
утримувач: Криворізький коледж Національного авіаційного університету. Адре-
са: м. Кривий Ріг, вул. Туполева, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ПАТ «Національна 
мережа аукціонних центрів». Вартість робіт – 2 310,00 грн, строк виконання (у ка-
лендарних днях) – 4.

10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 238,68 м2. Ба-
лансоутримувач: Дніпропетровський політехнічний коледж. Адреса: м. Дніпро-

петровськ, просп. Петровського, 32. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». 
Вартість робіт – 3 000,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.

інформація 
рв фдму по донецькій області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки майна, що відбувся 13.10.2016

1. Назва об’єкта оцінки: державне майно загальною площею 4 368,3 м2, у т. ч. 
будівлі лігатур великого розважування площею 1 091,1 м2, металевої прибудови 
розширення виробництва лігатур площею 115,0 м2, нежитлові приміщення за-
гальною площею 623,1 м2 будівлі ділянки литва ТНТ, виробництва карбіду кальцію 
і випалення концентрату, нежитлові приміщення загальною площею 2 539,1 м2 
будівлі блоку складів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Волно-
васький р-н, смт Донське. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з 
метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. 
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 5 000 грн, строк ви-
конання – 4 календарних дні.

2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 10,0 м2 коридору на першому поверсі учбового корпусу (реєстровий номер 
00193559.2.БДДМУФ053). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. 
Маріуполь, вул. Гугеля, 10. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта 
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропо-
зицією вартість послуг з оцінки – 1900 грн, строк виконання – 3 календарні дні.

інформація 
рв фдму по донецькій області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки майна, що відбувся 27.10.2016

1. Назва об’єкта оцінки: окремо розташована будівля сараю цегляного площею 
15,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет» (код за ЄДРПОУ 02070812). Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Таганрозька, 17. Мета проведен-
ня оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Пере-
можець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість 
послуг з оцінки – 2 000 грн, строк виконання – 4 календарних дні.

2. Назва об’єкта оцінки: частина холу площею 5,72 м2 першого поверху учбового 
корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Донбаський дер-
жавний педагогічний університет» (код за ЄДРПОУ 38177113). Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Університетська, 12. Мета про-
ведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. 
Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість 
послуг з оцінки – 1 950 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
407,0 м2 першого поверху будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Свободи, 90. Мета проведення оцін-
ки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець 
конкурсу – ФОП Гапотченко А. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг 
з оцінки – 2 250 грн, строк виконання – 4 календарних дні.

4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення пло-
щею 6,0 м2 першого поверху учбового корпусу. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Георгіївська, 69. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. 
Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією вартість 
послуг з оцінки – 1 950 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

5. Назва об’єкта оцінки: окремо розташована будівля сараю цегляного площею 
15,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька 
обл., м. Маріуполь, вул. Таганрозька, 17. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП 
Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 000 
грн, строк виконання – 4 календарних дні.

6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
52,6 м2 першого поверху будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Курахівський професійний ліцей. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., 
Мар’їнський р-н, м. Курахове, вул. Пушкіна, 6. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП 
Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 200 
грн, строк виконання – 3 календарних дні.

інформація 
рв фдму по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 01.11.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцем 

визнано ТОВ Центр «Бізнесінформ» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди 
– основних засобів, довгострокових біологічних активів, нематеріальних активів, 
інших необоротних матеріальних активів цілісного майнового комплексу колиш-
нього державного підприємства «Запоріжвибухпром». Балансоутримувач майна: 
ПрАТ «Промвибух». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, с-ще Кремі-
но, 8а; м. Запоріжжя, с-ще Креміно, 1б; м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 14; 
Запорізька обл., Вільнянський р-н, с-ще Кам’яне, Янцевський гранітний кар’єр; 
Запорізька обл., Токмацький р-н, с-ще Трудове, Токмацький гранітний кар’єр. 
Вартість виконання робіт з оцінки – 185 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 
30 календарних днів від дати підписання договору.

інформація 
рв фдму по івано-франківській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення незалежної  
оцінки об’єкта оренди, що відбувся 26.10.2016

Суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ека-Захід» визнано переможцем з кон-
курсного відбору для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди, а саме: части-
ни приміщення загальною площею 238,5 м2 на першому поверсі адміністративної 
будівлі, що обліковується на балансі Головного управління державної казначейської 
служби України в Івано-Франківській області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. 
Дністровська, 14, вартість надання послуг з оцінки – 1 510 грн, строк надання по-
слуг – 5 днів, мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оренди для продовження договору оренди.

інформація 
рв фдму по київській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 27.10.2016

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної 
вартості для розрахунку орендної плати.

№ 
з/п Назва об’єктів

Переможець – 
суб’єкт оціночної 

діяльності
Вартість

Строк 
вико-
нання 
робіт 
(день)

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

адміністративного будинку за адресою: Київська обл., смт 
Гостомель, вул. Автодорожня, 1, що перебуває на балансі 
ДП «Антонов»

ФОП Гундарева 
Алла Олексіївна

3 290 3
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проДаж пакетів акцій на фонДовій біржі

Продовження таблиці

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

ваТ «вінницяфармація», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ

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

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 1974968
2 Найменування товариства ВАТ «ВІННИЦЯФАРМАЦІЯ»
3 Місцезнаходження товариства 21050, м. Вінниця, Ленінський р-н, вул. Соборна, 9
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн 20234086
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 28327720
6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 35,000
7 Номінальна вартість однієї акції, грн 0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн 13597305,6
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна
10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 73
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні) Ні
12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні) Ні
14 Площа земельної ділянки, га 0,08
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %  
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 21570492, ПАТ «Айбокс Банк»
17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування) 21570492, ПАТ «Айбокс банк»
18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн* 138650
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн* 26100
*Зазначений показник визначається відповідно до Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозво-
лу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 
2002 р. № 33-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 р. за № 284/6572, з урахуванням відносин контролю, у тому числі за кордоном

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

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

1 2 3 4 5
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн 78120 104055 138650
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн 68149 91721 124329
3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 114,6 113,4 111,5
4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн -1877 -54 465

АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн 10657 10168 10599
6 Оборотні активи, тис. грн 42269 49414 15501
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн 0 7916 0

1 2 3 4 5
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн 0 0 0
9 Баланс активів, тис. грн 52926 59582 26100

ПАСИВ
10 Вартість власного капіталу, тис. грн 20110 20056 20521
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн 21 42 195
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн 22134 22134 0
13 Поточні зобов’язання, тис. грн 10661 17350 5384
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн 52926 59582 26100

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

Відомості про екологічний стан відсутні
ВІДОМОСТІ  

про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Справа про банкрутство товариства не порушувалась

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Найменування фондової біржі ПрАТ «Українська фондова біржа»
2 Місцезнаходження фондової біржі 01034, м. Київ, пров. Рильський , 10 
3 Телефон для довідок (044) 279-41-58
4 Дата торговельного дня (для проведення торгів) 28.02.2017
5 Час початку торговельної сесії 14.30
6 Метод проведення аукціону Аукціон підвищення ціни
7 Причина публікації про торги Перші торги

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції», 
відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, за-
твердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного 
комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за 
№ 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня року № 
216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038). 

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

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

Продовження таблиці

№ 
з/п Назва об’єктів

Переможець – 
суб’єкт оціночної 

діяльності
Вартість

Строк 
вико-
нання 
робіт 
(день)

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

ФОП Чебаков 
Олексій Іванович

4 500 4

3 Фруктосховище (інв. № 237/Б) площею 1 018,5 м2 за адре-
сою: Київська обл., 4м. Бровари, вул. Красовського, 26а

ФОП Гундарева 
Алла Олексіївна

3 650 3

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

ФОП Гундарева 
Алла Олексіївна

3 290 3

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

ФОП Гундарева 
Алла Олексіївна

3 420 3

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 перебуває на балансі ДП «Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

ФОП Кравцов 
Олег Іванович

3 800 3

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
7 3 гідротехнічні споруди (греблі) за адресою: Київська 

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

ФОП Чебаков 
Олексій Іванович

8 000 4

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

ТОВ «Українські 
інноваційні кон-
сультанти» 

3 500 4

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

ТОВ «Консалтин-
гове підприємство 
«ОРІЯНА»

3 650 3

10 Нерухоме майно загальною площею 413,4 м2, а саме: бу-
дівля 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: Ки-
ївська обл., Кагарлицький р-н, с. Стави, вул. Донецька, 49, 
що перебувають на балансі ДПЗД «Укрінтеренерго»

ФОП Чебаков 
Олексій Іванович

25 000 4

11 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»

ФОП Гундарева 
Алла Олексіївна

3 310 3

12 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»

ФОП Гундарева 
Алла Олексіївна

3 290 3

13 Нежитлові приміщення їдальні «Прип’ять» (інв. № 
103040004) площею 113,5 м2 за адресою: Київська обл., м. 
Чорнобиль, вул. Радянська, 45, що перебувають на балансі 
ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»

ФОП Гундарева 
Алла Олексіївна

3 320 3

14 Частина приміщення площею 413,4 м2 у фойє навчального 
корпусу № 1 за адресою: Київська обл., м. Переяслав-
Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, що перебуває на 
балансі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педа-
гогічний університет імені Григорія Сковороди»

ТОВ «Українські 
інноваційні кон-
сультанти»

3 700 4

інформація 
рв фдму по Луганській області про підсумки конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 

незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 31.10.2016
Переможцем конкурсу на проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлових 

вбудованих приміщень площею 91,74 м2 на першому поверсі п’ятиповерхового 
адміністративно-господарського приміщення (інв. № 10310716) за адресою: Луган-
ська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 22, що обліковується на балансі 
ДНЗ «Сєвєродонецьке ВПУ» з метою передачі в оренду, визнано ФОП Сорокіна І. М. 
на таких умовах: вартість послуг – 1 700, термін виконання робіт – 3 дні.

інформація 
рв фдму по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 02.11.2016
1. Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 18,0 м2 на першому 

поверсі навчального корпусу № 26. м. Львів, вул. Карпінського, 8. Мета проведення 
оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності 
– ФОП Герич О. Т. Термін виконання робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 1 700 грн.

2. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 29,4 м2 на першому 
поверсі навчального корпусу № 3. м. Львів, пл. Святого Юра, 1. Мета проведення 
оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності 
– ФОП Герич О. Т. Термін виконання робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 1 700 грн.

3. Частина даху будівлі гуртожитку загальною площею 48,0 м2. Львівська обл., 
Дрогобицький р-н, смт Меденичі, вул. Дрогобицька, 32. Мета проведення оцінки – 
продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – СПД 
Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 3 р/д. Вартість робіт – 1 600 грн.

4. Частина даху будівлі гуртожитку загальною площею 108,0 м2. м. Львів, вул. 
Пасічна, 89. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди. Перемо-
жець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт 
– 5 р/д. Вартість робіт – 1 720 грн.

5. Частина нежитлових приміщень другого поверху (кімн. № 72 площею 13,2 м2) 
у будівлі гуртожитку. Львівська обл., м. Стрий, вул. Львівська, 141. Мета проведення 

оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності 
– ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт –  
2 к/д. Вартість робіт – 1 620 грн.

6. Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 5,0 м2 на третьому по-
версі гуртожитку № 1. м. Львів, вул. Бой-Желенського, 14. Мета проведення оцінки 
– укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП 
Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 1 630 грн.

інформація 
рв фдму по Полтавській області про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 

незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбувся 27.10.2016
Переможцями конкурсу визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцін-

ки державного майна:
вбудованого нежитлового приміщення першого поверху загальною площею 

307,1 м2 за адресою: вул. Горького, 14, м. Кременчук, Полтавська обл., що об-
ліковується на балансі ТОВ «Кременчук Житлобуд». Мета оцінки – укладення до-
говору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 200,00 грн, строк виконання робіт по 
об’єкту – 5 календарних днів;

частини нежитлового приміщення на другому поверсі морфологічного корпусу 
площею 13,5 м2 за адресою: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, що обліковується на ба-
лансі Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стома-
тологічна академія». Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних 
робіт – 820,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

юридичну особу – ТОВ «Експертсервіс Україна» на проведення оцінки дер-
жавного майна:

нежитлового приміщення в житловій будівлі літ. «а-5» площею 184,7 м2 за 
адресою: вул. М. Бірюзова, 36, м. Полтава, що обліковується на балансі КП «Пол-
тавська бавовна-прядильна фабрика». Мета оцінки – укладення договору орен-
ди. Вартість виконаних робіт – 836,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 
календарних днів;

частини підвальних приміщень в будівлі учбового корпусу № 1 площею 34,5 м2 
за адресою: вул. Остроградського, 2, м. Полтава, що обліковується на балансі Пол-
тавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Мета 
оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 836,00 грн, 
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

вбудованого нежитлового приміщення площею 74,36 м2 за адресою: вул. 
Центральна, (Соціалістична), 3в, с. Голобородьківське, Карлівський р-н, Полтав-
ська обл., що обліковується на балансі ВАТ «Імені Голобородька» (об’єкт оренди 
не увійшов до статутного капіталу ВАТ). Мета оцінки – продовження дії договору 
оренди. Вартість виконаних робіт – 1 056,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту 
– 5 календарних днів.

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 01.11.2016
1. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 25,7 м2 дру-

гого поверху будівлі пожежного депо, що обліковується на балансі ХФ ДП «Ад-
міністрація морських портів України», за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 1, 
переможець конкурсу – ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів». Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 1 700 грн. Строк 
виконання робіт – 5 днів.

2. Об’єкт: частина підвального приміщення площею 25,6 м2 у будівлі навчаль-
ного корпусу № 1 за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, що перебуває 
на балансі Херсонського державного університету, переможець конкурсу – ПП 
«Фрістайл – плюс». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість 
робіт – 1 700 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

3. Об’єкт: частина холу площею 5,0 м2 на третьому поверсі будівлі навчально-
го корпусу № 5 за адресою: м. Херсон, пров. 40 років Жовтня, 47, що перебуває 
на балансі Херсонського державного університету, переможець конкурсу – ПФ 
«Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість 
робіт – 1 620 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.

4. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення підвалу площею 204,7 м2 у семи-
поверховій будівлі, яка перебуває на балансі Управління державної автомобіль-
ної інспекції УМВС України у Херсонській області, за адресою: м. Херсон, просп. 
Сенявіна,128, переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета прове-
дення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 725 грн. Строк вико-
нання робіт – 5 днів.

5. Об’єкт: цех по в’язці віників площею 98,3 м2 та навіс цеху по в’язці віників 
площею 180,0 м2, що перебуває на балансі ДП «Великокопанівське лісомислив-
ське господарство», за адресою: Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с. Вели-
кі Копані, вул. Леніна, 3а, переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 1 800 грн. Строк 
виконання робіт – 5 днів.

інформація 
рв фдму по Чернівецькій області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг  
з оцінки майна, що відбувся 03.11.2016

Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 
2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області визнано перемож-
цями конкурсів:

1. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ТОВ «Оцінка – Інформ». Назва 
об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля (6-1) площею 5,0 м2 другого поверху 
будівлі навчального корпусу № 9 (блок літ. В) за адресою: м. Чернівці, вул. Сторо-
жинецька, 101, що перебуває на балансі Чернівецького національного університету 
ім. Ю. Федьковича. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк 
виконання робіт з оцінки: 1 725 гривень та 5 календарних днів.

2. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП Читайло Валентина Ва-
силівна. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля (1-1) площею 2,0 м2 
першого поверху будівлі спортивно-оздоровчого комплексу (літ. А) за адресою: м. 
Чернівці, вул. Небесної Сотні, 4д, що перебуває на балансі Чернівецького національ-
ного університету ім. Ю. Федьковича. Мета проведення оцінки: передача в оренду. 
Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1 700 гривень та 5 календарних днів.

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 03.11.2016
Об’єкт: гаражні бокси площею 161,4 м2 будівлі ЦОС № 4 ЦПЗ № 2 за адресою: 

вул. Леніна, 77, смт Верхній Рогачик, Херсонська обл., що перебуває на балансі ХД 
УДППЗ «Укрпошта», переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 725 грн. 
Строк виконання робіт – 5 днів.

інформація 
рв фдму по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 

незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 02.11.2016
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення від-

новної вартості для цілей оренди):
ПП «Аксіома» по об’єктах:
частина нежитлового приміщення загальною площею 75,0 м2 першого поверху 

двоповерхової будівлі, що перебуває на балансі Головного територіального управ-
ління юстиції у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. 
Вокзальна, 6 (вартість виконання робіт з оцінки – 1 720 грн, строк – 5 календарних 
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);

нежитлове приміщення площею 22,7 м2 на третьому поверсі триповерхової 
адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Черні-
гівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна, 8 (вартість 
виконання робіт з оцінки – 1 720 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання 
договору про надання послуг з оцінки майна);

ПП «Центр нерухомості – Чернігів» по об’єкту: нежитлове приміщення пло-
щею 20,7 м2 на третьому поверсі триповерхової адмінбудівлі, що перебуває на 
балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за адресою: 
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна, 8 (вартість виконання робіт з оцінки –  
1 720 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання 
послуг з оцінки майна);

ТОВ «Північна експертна компанія» по об’єкту: нежитлове приміщення загаль-
ною площею 19,8 м2 на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі, що перебу-
ває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Менському 
районі Чернігівської області, за адресою: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Героїв 
АТО (колишня Червона площа), 20 (вартість виконання робіт з оцінки – 1 722 грн, 
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з 
оцінки майна);

ПП «ЕФ «Експерт – плюс» по об’єкту: нежитлові приміщення площею 68,8 м2 
на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Го-
ловного управління статистики у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська 
обл., м. Бобровиця, вул. Незалежності, 65 (вартість виконання робіт з оцінки –  
1 715 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання 
послуг з оцінки майна).

інформація 
рв фдму по волинській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення 
незалежної оцінки державного майна, що відбувся 08.11.2016

Переможцями конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки майна:

частина технічного приміщення площею 15,5 м2 за адресою: Луцький р-н, с. 
Підгайці, вул. Дубнівська, 67а визнано ФОП Малащицьку О. Г.; мета оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для 
продовження дії договору оренди; вартість робіт з оцінки 1200,00 грн та строк ви-
конання робіт з оцінки 5 календарних днів;

частина підвального приміщення режимного корпусу (гуртожиток спецконтин-
генту) «Літер Б-3» площею 62,0 кв.м, за адресою: 43005, Волинська обл., м. Луцьк, 
вул. Нестора Бурчака, 3 визнано ФОП Малащицьку О. Г.; мета оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення 
договору оренди; вартість робіт з оцінки 1200,00 грн та строк виконання робіт з 
оцінки 5 календарних днів;

гідротехнічні споруди ставу Старостав за адресою: Волинська обл., Горохів-
ський р-н, на території Холонівської сільської ради визнано ТОВ «Волинь-експерт»; 
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної 
плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки 5000,00 грн та строк 
виконання робіт з оцінки 5 календарних днів;

частина адміністративної будівлі «А-9» площею 14,7 м2 за адресою: 43025, 
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12 визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної 
плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки 1000,00 грн та строк 
виконання робіт з оцінки 5 календарних днів.

інформація 
рв фдму по Закарпатській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної  
оцінки майна, що відбувся 03.11.2016

Для проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності групи А – гру-
пи інвентарних об’єктів у складі: будівлі складу літ. Г загальною площею 34,2 м2, 
будівлі гаражів літ. Д загальною площею 162,8 кв.м, будівлі складу літ. Е загаль-
ною площею 49,2 м2, будівлі аптеки літ. Ж загальною площею 94,4 м2 разом із зе-
мельною ділянкою, місцезнаходження об’єкта оцінки: 90260, Закарпатська обл., 
м. Берегово, вул. Б. Хмельницького, 108, з метою приватизаціі об’єкта державної 
власності групи А разом з земельною ділянкою шляхом продажу на аукціоні пере-
можцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт – Центр», 
вартість послуг – 3500 грн, термін виконання – 20 днів.


