Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 82 (998)
Засновано у вересні 1993 року
продаж пакетів акцій
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про конкурс з продажу
пакета акцій публічного акціонерного товариства
«Дніпровський машинобудівний завод», що не відбувся
Призначений на 5 жовтня 2016 року конкурс з продажу пакета акцій ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод» (код за ЄДРПОУ 14313332), яке знаходиться
за адресою: вул. Будівельників, 34, м. Дніпропетровськ, 49055, Україна, інформаційне повідомлення про проведення якого було опубліковано в газеті «Відомості
приватизації» № 71 (987) від 05.09.2016, не відбувся у зв’язку з відсутністю попиту
потенційних покупців.
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Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Запорізька область

Нерухоме майно – гараж, літ. Б, площею 31,4 м2, нежилі приміщення загальною площею 178,7 м2 (літ. З, Д, Е, Е’): нежиле приміщення І площею 26,6 м2 (літ.
З, Д, Е, Е’), нежиле приміщення ІІ площею 84,9 м2 (літ. З, Д, Е, Е’), нежиле приміщення ІІІ площею 56,5 м2 (літ. З, Д, Е, Е’), нежиле приміщення ІV площею 10,7 м2
(літ. З, Д, Е, Е’) (разом із земельною ділянкою, кадастровий номер земельної ділянки 2310100000:01:014:0208, розмір земельної ділянки – 0,0300 га) за адресою:
м. Запоріжжя, просп. Соборний (стара назва: просп. Леніна), 52. Приватизовано
фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі,
за 403 326,00 грн, у т. ч. ПДВ – 67 221,00 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
Харківська область

Нежитлові приміщення 1-го поверху № 3-1÷3-6, 1-8, II, III та 2-го поверху
№ 3-8÷3-37 в літ. «А-2» загальною площею 653,6 м2 за адресою: 63422, Харківська обл., Зміївський р-н, с. Першотравневе, пл. Центральна, 3, що перебувають
на балансі Приватного акціонерного товариства «Племінний завод «Червоний
велетень». Приватизовано фізичною особою за 219 312,00 грн, у т. ч. ПДВ –
36 552,00 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 06.10.2016 № 1838)

Вінницька область

Будівля лазні загальною площею 71,3 м2 за адресою: 24736, Вінницька обл.,
Піщанський р-н, с. Гонорівка, вул. Центральна, 2.
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Засновник і видавець –
Фонд державного майна України
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.
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Черкаська область

Будівля колишньої грибниці (літ. W) колишнього ЗАТ «Черкаський завод
«Строммашина» загальною площею 412,3 м2 за адресою: 18000, м. Черкаси,
вул. 14 Грудня, 8.

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля магазину літ. «А» загальною площею 20,9 м2.
Адреса об’єкта: 24400, Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Покровська, 211,О.
Зберігач: Бершадська міська рада, код за ЄДРПОУ 04051033, адреса: 24400,
Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Героїв України, 23.
Інформація про об'єкт: будівля магазину 1986 року побудови загальною площею 20,9 м2, забезпечена лише електропостачанням.
Інформація про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,00622 га, кадастровий № 0520410100:00:016:0235. Категорія земель: землі промисловості.
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Обмеження не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 83 266,00 грн, у т. ч.: вартість
будівлі магазину – 72 648,00 грн, вартість земельної ділянки – 10 618,00 грн.
ПДВ – 16 653,20 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 99 919,20
грн, у т. ч.: вартість будівлі магазину – 87 177,60 грн, вартість земельної ділянки – 12 741,60 грн.
Умови продажу об’єкта:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу
об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передання; використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням відповідно до нормативно-правових актів
та вимог державних органів, що погодили проект відведення земельної ділянки.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Грошові кошти в розмірі 9 991,92 грн,
що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37312072000391 в ДКСУ м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Кінцевий термін приймання
заяв на участь в аукціоні – 31.10.2016 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 04.11.2016 Українською
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
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 Української універсальної біржі на електронну адресу:
auk@uub.com.ua до 17.00. Протягом 2 календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на участь в аукціоні у 3
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-27-46, час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності (ЄМК)
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Завод
алюмінієвої фольги» (ДП «ЗАФ»).
Місцезнаходження: 69032, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15.
Код за ЄДРПОУ 33210902.
Види діяльності згідно з КВЕД: 24.42 виробництво алюмінію, 24.53 лиття легких
кольорових металів, 38.32 відновлення відсортованих відходів, 41.20 будівництво
житлових і нежитлових будівель, 46.72 оптова торгівля металами та металевими

рудами, 77.12 надання в оренду вантажних автомобілів, 77.39 надання в оренду
інших машин, устаткування та товарів, н. в.і. у.
Відомості про об’єкт приватизації: на балансі підприємства будівлі (споруди,
приміщення) не обліковуються. Право власності, оренди, користування тощо земельними ділянками у підприємства відсутнє.
На балансі підприємства обліковуються необоротні активи у кількості 85 517
од., з них 85 514 од. – незавершені капітальні інвестиції (технологічне обладнання,
не змонтоване та не введене в експлуатацію), 3 од. – основні засоби.
Основні показники діяльності підприємства:
підприємство не здійснює виробничу діяльність з моменту утворення у 2004
році. Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище на підприємстві відсутні.
Показники фінансово-майнового стану підприємства
Основні показники за даними балансу,
Станом
2013 рік 2014 рік 2015 рік
звіту про фінансові результати, тис. грн
на 31.05.2016
Незавершені капітальні інвестиції
373025
373025
373025
373025
Основні засоби
1171
1089
1089
1089
Оборотні активи (усього)
264
171
36
48
Вартість активів
374460
374285
374150
374162
Власний капітал (усього)
374445
374248
373916
373767
Поточна кредиторська заборгованість за товари,
7
29
191
296
роботи, послуги
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками
3
1
4
13
з бюджетом
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками
1
2
13
23
зі страхування
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками
4
5
26
63
з оплати праці
Чистий фінансовий результат (збиток)
(133)
(197)
(332)
(149)
Рентабельність, %
рентабельність не розраховується, так як діяльність підприємства збиткова
Кількість та склад робочих місць – 3, у т. ч.: директор, головний бухгалтер,
комірник.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 966 426 000,00
грн (дев’ятсот шістдесят шість мільйонів чотириста двадцять шість тисяч гривень
00 копійок).
ПДВ – 193 285 200,00 грн (сто дев’яносто три мільйони двісті вісімдесят п’ять
тисяч двісті гривень 00 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 159 711 200,00
грн (один мільярд сто п’ятдесят дев’ять мільйонів сімсот одинадцять тисяч
двісті гривень 00 копійок).
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
115 971 120,00 грн (сто п’ятнадцять мільйонів дев’ятсот сімдесят одна тисяча сто
двадцять гривень 00 копійок).
Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації:
1. Не допускати звільнення (за винятком звільнення на підставі пункту 6 ст. 40
Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 ст. 40
та ст. 41 Кодексу законів про працю України) працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом
6 місяців від дня переходу до нього права власності.
2. Забезпечити протягом 30 днів з моменту підписання акта передачі об’єкта
приватизації погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, кредиторської заборгованості підприємства, що склалась станом на 31.05.2016.
3. Забезпечити протягом 30 днів з моменту підписання акта передачі об’єкта
приватизації погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, кредиторської заборгованості підприємства, що виникли за період з 31.05.2016 до дати
підписання акта передачі об’єкта приватизації.
4. Умови подальшої експлуатації об’єкта приватизації покупець визначає
самостійно.
5. Забезпечити збереження навколишнього середовища, дотримання санітарних та екологічних норм.
6. Забезпечити протягом 3 місяців з моменту підписання акта передачі припинення юридичної особи – ДП «ЗАФ» шляхом внесення до ЄДРПОУ запису про
її припинення на підставі правонаступництва прав і обов’язків приватизованого
підприємства.
7. Контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу об’єкта
приватизації здійснюватиметься органом приватизації протягом 5 років.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Сума грошових коштів, що має вноситися учасниками аукціону (потенційними покупцями), у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації перераховується на р/р № 37311049000444 в Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код
за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників
аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на р/р № 37189005004385 в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний,
168, МФО 813015, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ
20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 07.11.2016 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 11.11.2016, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00. Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за №1147/27592, із
змінами. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на
електронну адресу auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Запорізької філії
Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40,
оф. 120, з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (061) 220-02-26)
оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання
цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40 з 8.00 до
16.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061)
226-07-75, 226-07-76.
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РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта: нежитлова будівля складу-магазину загальною площею 165,4 м2
(разом із земельною ділянкою).
Місцезнаходження об’єкта: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, пров. Центральний, 12.
Балансоутримувач: ПАТ «Дубноцукор», 35600, Рівненська обл., м. Дубно, пров.
Центральний, 1. Код за ЄДРПОУ 00372753.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлова одноповерхова будівля складумагазину, розташована в периферійній зоні міста. Будівля складу-магазину збудована в кінці 50-х років. У будівлі складу-магазину є допоміжне приміщення. Будівля
має два входи. Будівля тривалий час не експлуатувалася та не проводились поточні
ремонти. Інженерно-технічні мережі в будівлі відсутні. Подальше використання
об’єкта можливе після проведення будівельно-ремонтних робіт. Площа земельної ділянки – 0,0458 га
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 228 819,00 тис. грн, у т. ч. вартість будівлі магазину – 185 266,00 грн, вартість земельної ділянки – 43 553,00
грн. ПДВ – 45 763,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 274 582,80 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем
термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарно-екологічних норм
експлуатації об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та утримання прилеглої
території в належному санітарному стані; здійснити реєстрацію нерухомого майна та земельної ділянки, яке входить до складу об’єкта, в установленому законом
порядку; подальше відчуження об’єкта аукціону за договором купівлі-продажу до
моменту підписання сторонами підсумкового акта перевірки виконання умов договору можливе лише за згодою органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта
покупець повинен покласти всі зобов’язання за договором на нового власника.
Новий власник у двотижневий термін з дня переходу до нього права власності на
об’єкт подає до державного органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00
грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок
№ 37184006000095, банк УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, код за ЄДРПОУ
13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 27 458,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни
продажу об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805 Державної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13989432,
одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін приймання заяв – 7 листопада 2016 року включно до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено 11 листопада 2016 року
Українською універсальною біржею (www.uub.com.ua). Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної
біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобова’язані надіслати на адресу Української
універсальної біржі (36039 м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Отримати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77,
тел. (0362) 63-58-19, 26-25-56.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля колишнього медпункту загальною площею165,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Нечуя-Левицького, 78б, смт Стеблів, КорсуньШевченківський р-н, Черкаська обл., 19600.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Стеблівська бавовняна
прядильно-ткацька фабрика», код за ЄДРПОУ 00306746.
Інформація про об'єкт: одноповерхова цегляна будівля загальною
площею165,6 м2, розташована на території ПАТ «Стеблівська бавовняна прядильноткацька фабрика». Рік введення в експлуатацію – 1959. Будівля потребує капітального ремонту. До будинку підведені електромережа та центральне водопостачання.
За призначенням об’єкт не використовується. Загальний фізичний стан незадовільний. Фізичний знос приміщень – 47,49 %
Відомості про земельну ділянку: земельній ділянці під об’єктом площею 0,0254
га присвоєно кадастровий номер 7 122555500:01:001:0198.
Початкова ціна без ПДВ – 69 250,00 грн, ПДВ – 13 850,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 83 100,00 грн.
Умови продажу та експлуатації:
Подальше призначення та використання об’єкта покупець вирішує самостійно. Покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього
середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм, вимог
природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно з чинним
законодавством України.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; засоби платежу – грошові кошти; покупець сплачує винагороду організатору аукціону у
розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.
Грошові кошти в розмірі 8 310,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р 37319071002036, МФО 820172, код 21368158; банк Державна
казначейська служба України.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 7 листопада 2016 року
до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (ПАТ ДАК «НМАЦ») 11 листопада 2016 року, час початку торгів
(початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 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 Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що
є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до ПАТ ДАК «НМАЦ» на
електронну адресу: http://www.nmac.net.ua// філії «Черкаський аукціонний центр».
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу філії «Черкаський аукціонний центр» ПАТ ДАК
«НМАЦ» (18000, м. Черкаси, вул. Благовісна, 213) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. (0472)
37-26-61.

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом з відкритістю пропонування
ціни за принципом аукціону єдиного майнового
комплексу Костянтинівської гідроелектростанції
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс Костянтинівської ГЕС.
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Богданівка, вул. Набережна, 11.
Відомості про об’єкт: до складу майнового комплексу входять будівля ГЕС,
господарська будівля, гребля, водозабір головний, водоскид від турбогенератора, канал відведення води від водоскиду, канал дериваційний, канал підведення
води до водозабірної споруди ГЕС, споруда водозабірна, турбогенератор, підстанція підвищувальна, підстанція знижуюча, апаратно-програмний комплекс
АСКОЕ ПС та інше.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,5 га.
Кількість робочих місць – 6.
Предметом діяльності є виробництво електроенергії.

12 жовтня 2016 року

Обсяг відпуску електроенергії: за 2013 рік – 5 685 тис. кВт/год.; за 2014 рік –
4 459,0 тис. кВт/год.; за 2015 рік – 3 761 тис. кВт/год.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище: викиди і скиди забруднюючих речовин відсутні у зв’язку з відсутністю
стаціонарних джерел викидів та відсутністю скидів забруднюючих речовин в поверхневі водні об’єкти.
Початкова ціна єдиного майнового комплексу з урахуванням ПДВ становить 13 761 355,20 грн, у тому числі ПДВ – 2 293 559,20 гривень.
Умови продажу:
1. Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу
єдиного майнового комплексу Костянтинівської гідроелектростанції (далі – майновий комплекс) проводиться відповідно до вимог законів України «Про приватизацію
державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу
приватизацію)» та Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на
аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом
з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 2 квітня 2012 року № 439, зареєстрованого
в Мін’юсті 14 травня 2012 року за № 753/21066.
2. Покупцями майнового комплексу можуть бути особи, визначені частиною
першою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
До участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
з продажу майнового комплексу не допускаються юридичні та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
майна».
3. Початкова ціна майнового комплексу з урахуванням податку на додану вартість
становить 13 761 355,2 грн, без податку на додану вартість – 11 467 796 грн.
4. Покупець майнового комплексу зобов’язаний забезпечити виконання таких умов:
1) збереження профілю діяльності майнового комплексу – виробництво електричної енергії протягом п’яти років з дня укладення договору купівлі-продажу;
2) заборона повного перекриття русла річки;
3) недопущення потрапляння технічних масел (турбінного, трансформаторного
та інших мастил) у воду річки;
4) використання у виробничому процесі тільки сертифікованого обладнання,
яке забезпечує виробництво електроенергії з частотою 50 Гц;
5) дотримання умов та правил провадження діяльності, яка ліцензується, а
також вимог Закону України «Про електроенергетику» та інших актів законодавства;
6) проведення своєчасних розрахунків за передачу електричної енергії мережами суміжних енергопостачальних компаній;
7) недопущення утворення нової простроченої заборгованості за платежами
до бюджетів усіх рівнів;
8) недопущення утворення простроченої заборгованості перед працівниками
гідроелектростанції з виплати заробітної плати;
9) збереження чисельності працівників майнового комплексу;
10) недопущення звільнення працівників майнового комплексу з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6
частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8
частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом
шести місяців від дня переходу права власності на майновий комплекс;
11) забезпечення використання у процесі експлуатації тільки кваліфікованого
персоналу, який має відповідний допуск до роботи в електричних установках;
12) розроблення та здійснення комплексних заходів з метою досягнення
установлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого
травматизму і професійних захворювань;
13) забезпечення безпечних умов праці, дотримання санітарних норм та правил
пожежної безпеки і техногенної безпеки згідно із законодавством;
14) забезпечення доступу до майнового комплексу посадових осіб відповідних
служб та уповноважених органів;
15) дотримання вимог законодавства щодо охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, раціонального використання природних
ресурсів з дотриманням нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне
середовище і здоров’я людей;
16) забезпечення щорічної підготовки майнового комплексу для безпечного
пропуску льодоходів, весняних повеней і паводків, запобігання аварійним ситуаціям, що можуть призвести до підтоплення прилеглих територій, нести загрозу
загибелі флори і фауни;
17) врахування в подальшій експлуатації майнового комплексу висновків та
рекомендацій екологічного аудиту, виконаного ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ЕКОЗАХИСТ» на замовлення Фонду державного майна:
отримання в установленому законодавством порядку дозволу на спеціальне
водокористування;
отримання у випадках, передбачених законодавством, в установленому порядку дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій
та об’єктів природно-заповідного фонду;
розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище
діяльності майнового комплексу та отримання висновку державної екологічної
експертизи відповідно до вимог законів України «Про охорону навколишнього
природного середовища» і «Про екологічну експертизу»;
дотримання вимог Закону України «Про тваринний світ» у частині заборони під
час нерестового періоду (щороку з 1 квітня до 15 червня) на майновому комплексі
в акваторії та у водоохоронній зоні р. Південний Буг проведення робіт та заходів,
які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден,
проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах);
обладнання майнового комплексу рибопропускними та рибозахисними спорудами, які призначені для пропуску прохідних порід риби до нерестовищ у верхньому б’єфі та у зворотному напрямку (включаючи рибоходи і підіймачі риби), а
також пристроями захисту водозабору від потрапляння відходів та пристроями
очищення решіток у басейні водозабору;
забезпечення проведення екологічного моніторингу та відстеження чисельності, біомаси зоопланктону та зообентосу річки, здійснення оцінки запасів, розмірів і
складу риб в межах зони впливу майнового комплексу не менше п’яти років з дня
укладання договору купівлі-продажу;
ведення державного обліку водокористування на майновому комплексі відповідно до вимог Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Мінприроди від 16 березня 2015 року № 78;
дотримання правил технічної експлуатації та техніки безпеки під час експлуатації водного господарства, гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання
майнового комплексу;
18) неперешкоджання працівникам Фонду державного майна у здійсненні
контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу;
19) заборона на відчуження та передачу в оренду майнового комплексу іншим юридичним та фізичним особам без збереження умов, на яких він був придбаний.
Подальше відчуження майнового комплексу та/або передача його в заставу
до повного виконання зобов’язань за договором купівлі-продажу здійснюється виключно за згодою Фонду державного майна, яка надається відповідно до порядку,
встановленого Фондом державного майна та законодавством, із збереженням для
нового власника зобов’язань покупця, що були передбачені договором купівліпродажу майнового комплексу.
5. Строк дії зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду
їх виконання, становить п’ять років з дня переходу права власності на майновий
комплекс.
Для участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
учасник подає: заяву про приватизацію в порядку та за формою, що встановлені
наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840;
бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта приватизації; конкурсну пропозицію ціни (у запечатаному непрозорому конверті). Документи для участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни
за принципом аукціону учасник подає з урахуванням Положення про порядок
подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання
дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від
19.02.2002 № 33-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.03.2002
за № 284/6572.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та платежі за об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37183500900028. Одержувач: Фонд державного
майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 00032945.
Грошові кошти в розмірі 1 376 135,52 грн (один мільйон триста сімдесят шість
тисяч сто тридцять п’ять гривень 52 копійки), що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на рахунок № 37316021000058. Одержувач: Фонд державного
майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 00032945. Призначення платежу: «10 % початкової ціни об’єкта приватизації для участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
з продажу єдиного майнового комплексу Костянтинівської ГЕС без ПДВ».
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відбудеться 24 листопада 2016 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Кутузова,
18/9, Фонд державного майна України, кімн. 303.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону – 16 листопада 2016 року 17.00.
Заяви на участь в конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом
аукціону приймаються за адресою: Фонд державного майна України, м. Київ,
вул. Кутузова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3, понеділок – четвер з 9.30 до 17.00,
у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.30 до 15.00. Телефони для довідок: (044)
200-34-08, 284-52-40.
Для ознайомлення з об’єктом необхідно звернутися до Фонду державного майна України за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3 в робочі
дні з 10.00 до 15.00. Телефони для довідок: (044) 200-34-08, 284-52-40.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом
аукціону єдиного майнового комплексу Мигіївської гідроелектростанції
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс Мигіїівської ГЕС.
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Мигія,
вул. Колгоспна, 42.

Відомості про об’єкт: до складу майнового комплексу входять: будівля
МГЕС; гребля водозливна; басейн водозабору; канал відвідний; гідротурбіни – 2 од.; генератор – 3 од.; турбінний затвор – 5 од.; трансформатори – 2 од.;
насос дренажний з електродвигуном – 2 од.; апаратно-програмний комплекс
АСКОЕ ПС та інше.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовний розмір земельної ділянки –
0,09 га.
Кількість робочих місць – 6.
Предметом діяльності є виробництво електроенергії.
Мигіївська ГЕС на теперішній час не працює.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище: викиди і скиди забруднюючих речовин відсутні у зв’язку з відсутністю
стаціонарних джерел викидів та відсутністю скидів забруднюючих речовин в поверхневі водні об’єкти.
Початкова ціна єдиного майнового комплексу з урахуванням ПДВ становить 10 863 370,80 грн, у тому числі ПДВ – 1 810 561,80 грн.
Умови продажу:
1. Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу
єдиного майнового комплексу Мигіївської гідроелектростанції (далі – майновий
комплекс) проводиться відповідно до вимог законів України «Про приватизацію
державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу
приватизацію)» та Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу,
на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затвердженого
наказом Фонду державного майна від 2 квітня 2012 р. № 439, зареєстрованим в
Мін’юсті 14 травня 2012 р. за № 753/21066.
2. Покупцями майнового комплексу можуть бути особи, визначені частиною
першою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
До участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
з продажу майнового комплексу не допускаються юридичні або фізичні особи,
визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
3. Початкова ціна майнового комплексу з урахуванням податку на додану вартість становить 10 863 370,8 грн, без податку на додану вартість – 9 052 809 грн.
4. Покупець майнового комплексу зобов’язаний забезпечити виконання таких умов:
1) збереження профілю діяльності майнового комплексу – виробництво електричної енергії протягом п’яти років з дня укладення договору купівлі-продажу;
2) заборона повного перекриття русла річки;
3) недопущення потрапляння технічних масел (турбінного, трансформаторного
та інших мастил) у воду річки;
4) використання у виробничому процесі тільки сертифікованого обладнання,
яке забезпечує виробництво електроенергії з частотою 50 Гц;
5) дотримання умов та правил провадження діяльності, яка ліцензується, а
також вимог Закону України «Про електроенергетику» та інших актів законодавства;
6) проведення своєчасних розрахунків за передачу електричної енергії мережами суміжних енергопостачальних компаній;
7) недопущення утворення нової простроченої заборгованості за платежами
до бюджетів усіх рівнів;
8) недопущення утворення нової простроченої заборгованості перед працівниками майнового комплексу з виплати заробітної плати;
9) збереження чисельності працівників майнового комплексу;
10) недопущення звільнення працівників майнового комплексу з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6
частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8
частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом
шести місяців від дня переходу права власності на майновий комплекс;
11) забезпечення використання у процесі експлуатації тільки кваліфікованого
персоналу, який має відповідний допуск до роботи в електричних установках;
12) розроблення та здійснення комплексних заходів з метою досягнення
установлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого
травматизму і професійних захворювань;
13) забезпечення безпечних умов праці, дотримання санітарних норм та правил пожежної і техногенної безпеки згідно із законодавством;
14) забезпечення доступу до майнового комплексу посадових осіб відповідних
служб та уповноважених органів;
15) дотримання вимог законодавства щодо охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, раціонального використання природних
ресурсів з дотриманням нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне
середовище і здоров’я людей;
16) забезпечення щорічної підготовки майнового комплексу для безпечного
пропуску льодоходів, весняних повеней і паводків, запобігання аварійним ситуаціям, що можуть призвести до підтоплення прилеглих територій, нести загрозу
загибелі флори і фауни;
17) врахування в подальшій експлуатації майнового комплексу висновків та
рекомендацій екологічного аудиту, виконаного ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Екозахист» на замовлення Фонду державного майна, щодо:
отримання в установленому законодавством порядку дозволу на спеціальне
водокористування;
отримання у випадках, передбачених законодавством, в установленому порядку дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій
та об’єктів природно-заповідного фонду;
розроблення матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище
діяльності майнового комплексу та отримання висновку державної екологічної
експертизи відповідно до вимог законів України «Про охорону навколишнього
природного середовища», «Про екологічну експертизу»;
дотримання вимог Закону України «Про тваринний світ» у частині заборони під
час нерестового періоду (щороку з 1 квітня до 15 червня) на майновому комплексі
в акваторії та у водоохоронній зоні р. Південний Буг проведення робіт та заходів,
які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден,
проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах);
обладнання майнового комплексу рибопропускними та рибозахисними спорудами, які призначені для пропуску прохідних порід риби до нерестовищ у верхньому б’єфі та у зворотному напрямку (включаючи рибоходи і підіймачі риби), а
також пристроями захисту водозабору від потрапляння відходів та пристроями
очищення решіток в басейні водозабору;
забезпечення проведення екологічного моніторингу та відстеження чисельності, біомаси зоопланктону та зообентосу річки, здійснення оцінки запасів, розмірів і
складу риб в межах зони впливу майнового комплексу не менше п’яти років з дня
укладення договору купівлі-продажу;
ведення державного обліку водокористування на майновому комплексі відповідно до вимог Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Мінприроди від 16 березня 2015 р. № 78;
дотримання правил технічної експлуатації та техніки безпеки під час експлуатації водного господарства, гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання
майнового комплексу;
18) неперешкоджання працівникам Фонду державного майна у здійсненні
контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу;
19) заборона на відчуження та передачу в оренду майнового комплексу іншим юридичним та фізичним особам без збереження умов, на яких він був придбаний.
Подальше відчуження майнового комплексу та/або передача його в заставу
до повного виконання зобов’язань за договором купівлі-продажу здійснюється виключно за згодою Фонду державного майна, яка надається відповідно до порядку,
встановленого Фондом державного майна та законодавством, із збереженням для
нового власника невиконаних зобов’язань покупця, що були передбачені договором купівлі-продажу майнового комплексу.
5. Строк дії зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду
їх виконання, становить п’ять років з дня переходу права власності на майновий
комплекс.
Для участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
учасник подає: заяву про приватизацію в порядку та за формою, що встановлені
наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840;
бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта приватизації; конкурсну пропозицію ціни (у запечатаному непрозорому конверті). Документи для участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни
за принципом аукціону учасник подає з урахуванням Положення про порядок
подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання
дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від
19.02.2002 № 33-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.03.2002
за № 284/6572.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та платежі за об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37183500900028. Одержувач: Фонд державного
майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 00032945.
Грошові кошти в розмірі 1 086 337,08 грн (один мільйон вісімдесят шість тисяч триста тридцять сім гривень 08 копійок), що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на рахунок № 37316021000058. Одержувач: Фонд державного
майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 00032945. Призначення платежу: «10 % початкової ціни об’єкта приватизації для участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
з продажу єдиного майнового комплексу Мигіївської ГЕС без ПДВ».
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відбудеться 22 листопада 2016 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Кутузова,
18/9, Фонд державного майна України, кімн. 303.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону – 14 листопада 2016 року 17.00.
Заяви на участь в конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом
аукціону приймаються за адресою: Фонд державного майна України, м. Київ,
вул. Кутузова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3, понеділок – четвер з 9.30 до 17.00,
у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.30 до 15.00. Телефони для довідок: (044)
200-34-08, 284-52-40.
Для ознайомлення з об’єктом необхідно звернутися до Фонду державного майна України за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3 в робочі
дні з 10.00 до 15.00. Телефони для довідок: (044) 200-34-08, 284-52-40.
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Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-49

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 1
разом із земельною ділянкою державної власності площею 0,3667 га, кадастровий
номер 231070000:02:035:0187.
Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Мелітополь, пров. Бадигіна, 1/1.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: 5-поверховий трисекційний 40-квартирний
панельний житловий будинок. У повному обсязі змонтовано коробку п’яти поверхів.
Інженерні мережі не виконувались.
Земельна ділянка площею 0,3667 га, цільове призначення: 02.02; вид використання – для завершення будівництва багатоповерхового житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 2 417 033,00 грн (два
мільйони чотириста сімнадцять тисяч тридцять три гривні 00 копійок), у т. ч.: вартість об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку № 1 – 2 121 897,00
грн (два мільйони сто двадцять одна тисяча вісімсот дев’яносто сім гривень 00
копійок); вартість земельної ділянки – 295 136,00 грн (двісті дев’яносто п’ять тисяч
сто тридцять шість гривень 00 копійок.
ПДВ об’єкта приватизації – 483 406,60 грн (чотириста вісімдесят три тисячі
чотириста шість гривень 60 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 2 900 439,60
грн (два мільйони дев’ятсот тисяч чотириста тридцять дев’ять гривень 60
копійок).
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
290 043,96 грн (двісті дев’яносто тисяч сорок три гривні 96 копійок).
Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації:
сплатити ціну продажу об’єкта протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; забезпечити вимоги екологічної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та
подальшого введення в експлуатацію об’єкта; під час добудови та подальшого
введення в експлуатацію об’єкта використовувати земельну ділянку без зміни її
цільового призначення – для завершення будівництва багатоповерхового житло-

вого будинку; завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію без
зміни цільового призначення протягом п’яти років з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; повідомити державний орган приватизації
про завершення будівництва об’єкта та введення його в експлуатацію протягом
п’яти календарних днів; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови
збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу
приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Сума грошових коштів, що має вноситися учасниками аукціону (потенційними покупцями), у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації перераховується на р/р
37311049000444 в Державній казначейській службі України в м. Київ, МФО 820172,
одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників
аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації
вносяться на р/р № 37189005004385 в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний,
168, МФО 813015, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ
20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 31.10.2016 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 04.11.2016, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00. Адреса веб-сайту організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592, зі змінами. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що
є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних
днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу
Запорізької філії Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша
ливарна (стара назва: Червоногвардійська), 40, оф. 120) оригінал заяви на участь

в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 38, 40 з 8.00 до
16.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061)
226-07-75, 226-07-76.

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації,
т. 200-42-32
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи Ж, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 05.10.2016 № 1834)

м. Київ

Сауна за адресою: 03126, м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34 (літ. В),
що перебуває на балансі Філії «Холодокомбінат № 4» ПП «Рось» (зберігач).

КОНКУРСИ З  відбору розробників документації із землеустрою
СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про повторне проведення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу
об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
(встановлення розміру та меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж
земельної(них) ділянки(нок) межовими знаками, проведення робіт з присвоєння
кадастрового номера земельній ділянці, погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку
державної експертизи щодо розробленої документації із землеустрою та витягу
з Державного земельного кадастру, підготовка інших документів, необхідних для
продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкти землеустрою.
Об’єкт № 1: землеустрою підлягає земельна ділянка за адресою: Сумська
обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10, на якій розташований об’єкт незавершеного
будівництва державної власності – виробничий корпус загальною площею
4 372,6 м2, балансоутримувач відсутній.
Об’єкт № 2: землеустрою підлягає земельна ділянка за адресою: Сумська
обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності – адміністративно-побутовий корпус
загальною площею 887,7 м2, балансоутримувач відсутній.

Об’єкт № 3: землеустрою підлягає земельна ділянка за адресою: Сумська
обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10, на якій розташований об’єкт незавершеного
будівництва державної власності – склад готової продукції та заглиблений
склад інвентарю і обладнання загальною площею 56,5 м2, балансоутримувач відсутній.
Розмір вищезазначених земельних ділянок буде визначатися у процесі
проведення робіт із землеустрою.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 25.11.2009
№ 1853, наказ ФДМУ від 29.08.2014 № 2215, лист Конотопської міської ради від
04.08.2016 № 01-24/2219 – про надання дозволу на розроблення землевпорядної документації.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Сумській області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта
та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи
з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із земле-

устрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 №1420 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам,
встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації
із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені
за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення) – для фізичних осіб підприємців претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімн. 9).
Останній день подання конкурсної документації – 04.11.2016 до 16.00.
Конкурс відбудеться 10.11.2016 о 10.00 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2, РФ ФДМУ по Сумській області.
Місцезнаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Телефони для довідок (0542) 36-21-83.

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

Дніпропетровська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: частина даху площею13,3 м2 та частина нежитлового
вбудованого приміщення площею 4,84 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Адреса:
м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник: РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник: ТОВ «Лайфселл».
 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 542,34 м2.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Васильківському районі Дніпропетровської області. Адреса: Дніпропетровська обл.,
смт Васильківка, вул. Першотравнева,199. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник: РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник: ТОВ «Диво-в-Будинок».
 3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 30,5 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Бердянська, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник: РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник: ФОП Трипольський О. О.
 4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 47,4 м2.
Балансоутримувач: ДП «Дніпропетровська гідрогеолого-меліоративна експедиція». Адреса: Дніпропетровська обл., смт Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 42. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник: Дніпропетровська територіальна організація Партії «Блок Петра Порошенко «Солідарність».
 5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 39,71 м2.
Балансоутримувач: Управління поліції охорони в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпропетровськ (Дніпро), вул. Відпочинку, 76. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник: РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник: ГО «Фонд допомоги ветеранам,
інвалідам та учасникам АТО».
 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 – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник: РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник: ПАТ «Райфайзен Банк Аваль».
 7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 10,68 м2.
Балансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь,
просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник: ФОП Семеновский М. Г.
 8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 21,6 м2.
Балансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь,
просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник: ПП «АПК».
 9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 38,0 м2.
Балансоутримувач: Криворізький коледж Національного авіаційного університету.
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Туполева, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник: ФОП Данько У. О.
 10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 238,68 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський політехнічний коледж. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Петровського, 32. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській області Платник: ФОП Мухамітдінов М. М.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсна пропозиція; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи,
в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на
виконання таких робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; інформація про претендента за
встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (в календарних днях).
Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасників конкурсу, в яких термін виконання робіт до 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, з описом документів, що в ньому містяться та відміткою на конверті «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення, архівної
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та адміністративно господарської роботи за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 21 жовтня 2016 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 27.10.2016 о 10.00,
телефон для довідок (056)744-11-51.

Донецька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
 1. Назва об’єкта оцінки: окремо розташована будівля сараю цегляного
площею 15,2 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (код за ЄДРПОУ 02070812). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Таганрозька, 17. Мета проведення оцінки:
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг
з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс
(057)700-02-26, електронна адреса fdmu14@ukr. net. Платник робіт з оцінки: ПрАТ
«Київстар». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина холу площею 5,72 м2 першого поверху
учбового корпусу. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (код за ЄДРПОУ 38177113). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Університетська, 12. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області,
телефон/телефакс (057)700-02-26, електронна адреса fdmu14@ukr. net. Платник
робіт з оцінки: ФОП Когут Д. К. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 407,0 м2 першого поверху будівлі. Балансоутримувач об’єкта оцінки:
ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж» (код за ЄДРПОУ 01242886). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Свободи, 90.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладання договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій
області, телефон/телефакс (057)700-02-26, електронна адреса fdmu14@ukr. net.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Коледж інформаційних технологій ВВ». Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю:ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.09.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 6,0 м2 першого поверху учбового корпусу. Балансоутримувач
об’єкта оцінки: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (код за
ЄДРПОУ 02070812). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Георгіївська, 69. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з
метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057)700-02-26, електронна адреса fdmu14@ukr. net. Платник робіт з оцінки: ФОП Щербань Т. М. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю:ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.09.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 5,0 м2 (відм. + 26,7 м) та частина стіни площею 14,0 м2 будівлі багатоканального підйому головного ствола. Балансоутримувач об’єкта оцінки:
ВП «Шахта «Стаханова» ДП «Красноармійськвугілля». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., Покровський район, с. Новоекономічне, просп. Миру, 2.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій
області, телефон/телефакс (057)700-02-26, електронна адреса fdmu14@ukr. net.
Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «Лайфселл».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.10.2016.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 52,6 м2 першого поверху будівлі. Балансоутримувач 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. Замовник послуг з оцінки:
Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057)70003-14, електронна адреса fdmu14@ukr. net. Платник робіт з оцінки: Мар’їнський
районний центр зайнятості. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ
№ 2075 від 31.12.2015, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення
конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претен-

дента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, Театральний майдан, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057)700-03-27,
(066)988-91-12.
Конкурс відбудеться 27 жовтня 2016 року о 10-й годині в Регіональному
відділенні ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, буд. 1 (4-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше, ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.

Житомирська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: частина нежитлового приміщення площею 92,7 м2 на
1-му поверсі адмінбудівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., смт Любар, вул. Незалежності, 40. Балансоутримувач: Управління Державної
казначейської служби України в Любарському районі Житомирській області (Житомирська обл., смт Любар, вул. Незалежності, 40). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2016. Замовник оцінки: Регіональне відділення
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки: ФОП Заремба Л. В.
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення пошти площею 27,56 м2
(літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Житомирський р-н,
с. Березівка, вул. Ватутіна, 3. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ
«Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Дата оцінки: 30.09.2016. Замовник оцінки: Регіональне відділення
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком».
 Об’єкт оцінки № 3: приміщення котельні площею 64,05 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Пушкінська, 47/37. Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «НовоградВолинське вище професійне училище» (Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул. Пушкінська, 47/37). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 30.09.2016. Замовник оцінки: Регіональне відділення ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки: ПП «Теплодар 22».
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, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Відповідно до листа ФДМУ від 15. 06. 2016 № 10-36-11307 максимальна ціна
послуг з оцінки майна, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання
переможця при оцінці об’єкта нерухомого майна, зокрема, декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики,
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних
пристроїв), становить 1725,40 грн, окремо розташована будівля – 1849,9 грн,
комплекс будівель та споруд – 3200 грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до сектору управління персоналом та організаційної роботи РВ
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15. 00. На конверті необхідно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. 1 Травня, 20 (тел. для довідок: 420-418).

12 жовтня 2016 року

4

ФДМУ – 25 років

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: об’єкт незавершеного будівництва – фельдшерськоакушерський пункт разом із земельною ділянкою. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Осівці, вул. Центральна, 1д. Балансоутримувач: відсутній (об’єкт повернутий у державну власність). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу об’єкта
приватизації разом із земельною ділянкою на аукціоні.
Кількість об’єктів – 3 од.: фельдшерсько-акушерський пункт (літ. А), загальна
площа –247,9 м2, господарська будівля (літ. Б), загальна площа – 21,3 м2, туалет
(літ. В), загальна площа – 5,0 м2, ступінь будівельної готовності – 72 %. Витрати
на будівництво: дані відсутні.
Розмір земельної ділянки: 0,2500 га (кадастровий номер
1820983601:01:002:0560). Місце розташування земельної ділянки: Житомирська
обл., Брусилівський р-н, с. Осівці, вул. Центральна, 1д. Цільове призначення земельних ділянок: 03.03 – землі для будівництва та обслуговування закладів охорони
здоров’я та соціальної допомоги. Правовий режим земельної ділянки – державна
власність. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок – відсутня.
Дата оцінки: 30.09.2016. Замовник оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по
Житомирській області.
 Об’єкт оцінки №2: єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства державного харчування «Зустріч», що перебуває в оренді.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Олевський р-н, с. Пояски, вул. Залізнична, 19а. Балансоутримувач: ТОВ «Зустріч» (Житомирська обл.,
м. Олевськ, вул. Київська, 14). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Вид економічної діяльності: торгівля. Кількість об’єктів необоротних активів:
державних – 13 одиниць основних засобів, у т.ч. 2 об’єкти нерухомості. Балансова
(первісна) вартість основних засобів – 51310 грн (державні) станом на 31.08.2016.
Розмір власного капіталу господарського товариства – 57,3 тис. грн станом на
31.12.2015. Земельна ділянка не відведена.
Дата оцінки: 30.09.2016. Замовник оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по
Житомирській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також які мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової
оцінки земельних ділянок (для об’єкта оцінки № 1).
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до сектору управління персоналом та організаційної роботи РВ
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті необхідно 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.
Суб’єкт оціночної діяльності забезпечує виготовлення кошторисної документації на об’єкти приватизації (для об’єкта оцінки № 1).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 10 календарних днів.
Конкурс відбудеться 27.10.2016 об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20 (тел. для довідок: 420-418).

Івано-Франківська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Частина приміщення загальною площею 238,5 м2 на першому поверсі
адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області та знаходиться
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 14. Запланована дата оцінки:
30. 09. 2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки: РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області. Платник оцінки: ПАТ комерційний банк «ПриватБанк».
 2. Частина горища загальною площею 10 м2 адміністративної будівлі,
що обліковується на балансі Головного управління Державної казначейської служби
України в Івано-Франківській області та знаходиться за адресою: м. Івано-Фран
ківськ, вул. Дністровська, 14. Запланована дата оцінки: 30.09.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки: РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області. Платник оцінки: ПрАТ «Київстар».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається із:
1) підтвердних документів; 2) пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання
послуг з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; 3) документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою
формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатись конкурсною
комісією під час обрання переможця для об’єктів нерухомого майна, зокрема, декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1725 грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в
яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право
на надання таких послуг; інформацію про претендента за встановленою формою
(відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента
містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств
тощо), іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні
та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових
відносинах з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з оцінки
та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації о 10.00 в кабінеті № 315 у приміщенні РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48,
телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок
55-31-39.

Кіровоградська область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
 Назва об’єкта оцінки: необоротні активи публічного акціонерного товариства «Струмок», що знаходиться за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Тишківка, вул. Кооперативна, 9. Найменування балансоутримувача: ПАТ «Струмок».
Мета проведення незалежної оцінки: оцінка необоротних активів з метою проведення оцінки пакета акцій, що підлягає продажу на фондовій біржі.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюється: 36. 00. Забір, очищення
та постачання води.
Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-25-79. Телефакс замовника конкурсу:
(0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт. : нематеріальні активи – 2, основні засоби – 61, у тому числі:
будинки та споруди – 23 од., машини та обладнання – 29 од., транспортні засоби – 9 од. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2015 – 95,0 тис. грн. (обсяг капіталовкладень).
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Площа земельної ділянки: 1,54га. Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Тишківка.
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Орієнтовна дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – орієнтовно
30.09.2016. Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки:
Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015. №  2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за №  60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт;
строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімн. 801 РВ ФДМУ по
Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до 24.10.2016
включно у робочий час до 17.15. На конверті необхідно 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. Телефони для довідок (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області 28 жовтня 2016 р. о 8.30 за адресою: 25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2, кімн. 708.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
2
62,2 м . Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської
служби у Маловисківському районі Кіровоградської області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Спортивна, 8. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00. Електронна
адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.08.2016 – 17,747 тис. грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016.
Площа земельної ділянки: 260,7 м2. Місце розташування земельної ділянки:
м. Мала Виска, вул. Спортивна, 8.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: Відділ культури
та туризму виконавчого комітету Маловисківської міської ради.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
70,29 м2. Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської
служби у Маловисківському районі Кіровоградської області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Спортивна, 8. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00. Електронна
адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.08.2016 – 20,055 тис. грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016.
Площа земельної ділянки: 294,6 м2. Місце розташування земельної ділянки:
м. Мала Виска, вул. Спортивна, 8.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: Відділ освіти,
молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення площею 8,0 м2.
Найменування балансоутримувача: Кіровоградський національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кіровоград, проспект Університетський, 8. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу: (0522)
33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 22.09.2016, тис. грн – 0,13236.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016.
Площа земельної ділянки: 28,99 м2. Місце розташування земельної ділянки:
м. Кіровоград, просп. Університетський, 8.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській
області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Марус
Володимир Олександрович (тел. 0684611037).
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 10,0 м2. Най
менування балансоутримувача: Кіровоградська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Олександрія, просп. Соборний, 60. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-2400. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 02.08.2016, тис. грн. – 79,54612.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: інформація
відсутня. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016.
Площа земельної ділянки: 10,00 м2. Місце розташування земельної ділянки:
м. Олександрія, просп. Соборний, 60.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській
області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Бондаренко Олена Вікторівна (тел. 0662395824).
 5. Назва об’єкта оцінки: приміщення будівлі холодильника з прибудовами загальною площею 301,10 м2. Найменування балансоутримувача: ДРПЧ-25
Управління ДСНС України у Кіровоградській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. 40 років Перемоги, 22/29.
Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-2400. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr. spfu. gov. ua
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 26.09.2016, тис. грн. – 16,370.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016.
Площа земельної ділянки: 376,70 м2. Місце розташування земельної ділянки:
м. Новомиргород, вул. 40 років Перемоги, 22/29.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській
області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Студінська Оксана Миколаївна (тел. 0963783386).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015р. №  2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016р. за №  60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 15. 06.2016 № 10-36-11307 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у першому кварталі
2016 та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомляємо,
що максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна
(нежитлові приміщення), – 1725,40 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт;
строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення на адре-

су: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімн. 801 РВ ФДМУ по
Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до 24.10.2016
включно у робочий час до 17.15. На конверті необхідно 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 (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області 28 жовтня 2016 р. о 8.30 за адресою: 25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2, кімн. 708.

Луганська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки об’єктів оренди
 Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі триповерхової будівлі учбового корпусу площею 15,8 м2 (інв. № 10310001).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Веселе,
вул. Молодіжна, 8. Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Старобільський технікум Луганського національного аграрного університету». Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016. Платник: ФОП Мартиненко С. С.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме: заяву про участь
у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких зазначено правовий
статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи
з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких робіт: письмові
згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; інформацію про претендента за встановленою формую.
Копії документів, які подаються до РВ, мають бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів
нерухомого майна – не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 максимальна ціна
надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, визначена за результатами аналізу цін, що склалися у І кварталі 2016 року в Україні, і становить: об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення), – 1 725,40 грн.
Конкурс відбудеться 27 жовтня 2016 р. о 10.00 в Регіональному відділенні ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл.,
м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області не
пізніше ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів,
32а. Телефон для довідок: (06452) 4-23-48.

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 загальною площею
269,9 м2, які знаходяться на першому і другому поверхах будівлі їдальні.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кубійовича, 35а. Балансоутримувач: Львівська національна академія мистецтв. 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). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@
spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Кубійовича, 35а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30. 09. 2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки: ФОП Денис Роман Михайлович.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 82, 83, 84,
86 та частина нежитлового приміщення № 85 (під № 852) загальною площею 49,8 м2, що розташовані на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Замарстинівська, 7. Балансоутримувач: Головне
управління статистики у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Замарстинівська, 7. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30. 09. 2016 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки: ФОП Рачицька Христина Володимирівна.
Відповідно до листа ФДМУ від 15. 06. 2016 № 10-36-11307 рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 року
та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1725,4
грн для нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області
(79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі
ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення
та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті необхідно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж
за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефон для довідок: (032)
255-41-71; 261-62-04.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – гараж
А-1 площею 32,6 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Управління Державної
казначейської служби у Миколаївському районі Львівської області (код за ЄДРПОУ
37983768). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 81600, Львівська обл., Миколаївський
р-н, м. Миколаїв, вул. І. Франка,9. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні разом із
земельною ділянкою. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@
spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016. Платник робіт з
оцінки: регіональне відділення ФДМУ по Львівській області.
 2. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно –
будівля трансформаторної підстанції літ. «I-1» площею 8,3 м2 з обладнанням. Балансоутримувач об’єкта оцінки (зберігач): Приватне підприємство
«ЛьвівІнтерСервіс»(код за ЄДРПОУ 33895041). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
79018, м. Львів, вул. Братів Міхновських,32а. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп
А,Д,Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата. на яку
проводиться оцінка майна): 31.10.2016. Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 року та
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,40 грн
для нежитлових приміщень та майданчиків; 1 849,90 грн для окремо розташованої
будівлі; 3 200,00 грн для комплексу будівель та споруд.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області
( 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців,3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
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формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі
ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення
та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення, або до відділу документального забезпечення та роботи
з документами для службового користування, 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 необхідно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефон для довідок: (032) 261-62-14.
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 площею 33,5 м2, які
знаходяться на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Балансоутримувач: ДП «Державний інститут проектування міст «Містопроект». 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). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки: ПАТ КБ «Приватбанк».
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною
площею 16,9 м2, що розміщені на першому поверсі будівлі гуртожитку № 9.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Лукаша, 2. Балансоутримувач:
НУ «Львівська політехніка». 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).
Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: м. Львів, вул. Лукаша, 2.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки: ФОП Туряб Олена Іванівна.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху чотириповерхової будівлі учбового
корпусу загальною площею 110,71 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Кульчицької, 2. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». 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). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Кульчицької, 2.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення № 96 коридору, що знаходиться на другому поверсі чотириповерхової будівлі (літера А4) учбового
корпусу, загальною площею 3,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Вороного, 6. Балансоутримувач: Львівський державний коледж легкої промисловості. 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). Електронна адреса
замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Вороного, 6.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки: ФОП Ситник Володимир Юрійович.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 6, 7, 7а загальною
площею 14,2 м2, які розміщені на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Коновальця, 7/1. Балансоутримувач: ЛД УДППЗ «Укрпошта». 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).
Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Коновальця, 7/1.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки: ФОП Попович Василь Якович.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 5 загальною площею
171,2 м2, яке знаходиться в одноповерховій будівлі гаража. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Курмановича, 1а. Балансоутримувач: 1 об’єднаний
загін Державної спеціальної служби транспорту. 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). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Курмановича, 1а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки: ФОП Пришлівський Мар’ян Дмитрович.
Відповідно до листа ФДМУ від 15. 06. 2016 № 10-36-11307 рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 року
та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1725,4
грн для нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області
(79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті необхідно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж
за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71; 261-62-04.

Рівненська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі їдальні площею 279,95 м2.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДП НВО «Потенціал–Еко». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Київська, 106. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-66-75 (відділ
оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Сістук Варвара Миколаївна.
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 залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.08.2016
становить 00,00 грн.
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): 31.10.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: будівля котельні «К-2» площею 1016,9 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДП НВО «Потенціал–Еко». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Рівне, вул. Київська, 106. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди
державного майна. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-66-75 (відділ оренди
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державного майна). Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80. Електронна адреса
замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
ФОП Даниш Анатолій Віталійович.
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 залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 09.09.2016
становить 00,00 грн.
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): 31.10.2016.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі у 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 напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» зазначити назву об’єкта, на оцінку якого
подано заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає
заяву та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях). Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по Рівненській
області о 9.00 4 листопада 2016 року за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються 31.10.2016 (включно) до 17.00
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’єкта приватизації
 Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 57,3 м2
зі сходовою площадкою площею 20,8 м2 на першому поверсі будівлі сауни.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: ПП «Пластранс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Корецький р-н, м. Корець, вул. Київська, 107б. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості (початкової ціни) об’єкта з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні в електронній формі. Телефон замовника конкурсу:
(0362) 63-58-19 (відділ приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави). Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): інформація відсутня. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» зазначити назву об’єкта, на оцінку якого
подано заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає
заяву, та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях). Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії : 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по Рівненській області о 9.00 4 листопада 2016 року за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються 31.10.2016 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок: 26-79-91.

Сумська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів, а саме: нежитлове приміщення площею 17,5 м2 будівлі-пам’ятки архітектури, історії
місцевого значення «Друкарня»; нежитлове приміщення площею 18,7 м2.
(балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Суми, вул. Кузнечна, 2. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області.
Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Наталуха А. С.
 2. Найменування об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 44,1 м2 (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 171а. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.09.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ «Державний ощадний банк України».
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 147,8 м2 (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського державного
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Суми, вул. Іллінська, 49. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії
договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з
оцінки об’єкта – ФОП Кульомза Р. М.
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 13,96 м2 (балансоутримувач – Сумський національний аграрний університет). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016. Замовник робіт з
оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта –
ФОП Корольков М. О.
 5. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Регіональний сервісний центр МВС в Сумській
області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Білопільський шлях, 18/1.
Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта –
РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ «Державний
ощадний банк України».
 6. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 15,2 м2
(балансоутримувач – Сумська дирекція Українського державного підприємства
поштового зв’язку «Укрпошта»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл.,
смт Велика Писарівка, вул. Грайворонська, 11. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській
області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Середа Д. І.
 7. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 115,2 м2 (балансоутримувач – Глухівське управління Державної
казначейської служби України Сумської області). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
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Сумська обл., м. Глухів, вул. Терещенків, 44. Мета проведення незалежної оцінки –
продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.09.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
 8. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 378,8 м2 (балансоутримувач – Державний професійно-технічний навчальний
заклад «Недригайлівське вище професійне училище»). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Сумська обл., смт Недригайлів, вул. Шмидта, 28. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.09.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «УКРТЕПЛО СУМИ».
 9. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 10,7 м2
(балансоутримувач – Сумська дирекція Українського державного підприємства
поштового зв’язку «Укрпошта»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл.,
Охтирський р-н, с. Грінченкове, пров. Шкільний, 7. Мета проведення незалежної
оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.09.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ «Укртелеком».
 10. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 45,8 м2 (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського державного
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Сумська обл., Охтирський р-н, с. Чернеччина, вул. Заводська, 16. Мета проведення
незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 30.09.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ
ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ «Укртелеком».
 11. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 134,4 м2 (балансоутримувач – Управління Державної казначейської службі
України у Тростянецькому районі Сумської області). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Воскресенська, 2. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.09.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Тростянецька міська рада.
 12. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 15,7 м2 (балансоутримувач – Відокремлений структурний підрозділ
«Шосткинський професійний ліцей Сумського державного університету). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Шостка, вул. Короленка, 50. Мета
проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Мелашенко О. М.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 №2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за №60/28190.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі». Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ
Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення
та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2–4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровідним листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті
необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки майна – 1725,40 грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 26 жовтня 2016 року о 10.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації: 20 жовтня 2016 року
(включно).

черкаська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення майстерні площею 371,45 м2; приміщення навчального корпусу (складальний цех) площею 59,0 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДНЗ «Смілянський центр підготовки і перепідготовки
робітничих кадрів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В. Стуса, 37, м. Сміла,
Черкаська обл.; вул. Платона Симиренка,2, м. Сміла, Черкаська обл. Платник робіт
з оцінки: ФОП Семенюк Д. М. Дата оцінки: 30.09.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення будівлі майстерні площею 58,90 м2.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДНЗ «Смілянський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В. Стуса,37,
м. Сміла, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Олійник О. П. Дата оцінки:
30.09.2016.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ 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 (дод. 3
до Положення); інформація про претендента (дод. 4 до Положення); інформацію
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (дод. 2 до Положення) разом із
копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2
п. 4 розділу 1 Положення); пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше
8 календарних днів), запечатані в окремому конверті.
За результатами аналізу звітності ФДМУ регіональне відділення інформує про
середні значення ціни послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2016 року
за групами об’єктів:
об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є
одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення,
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1725,4
грн; окремо розташована будівля – 1849,9 грн; комплекс будівель та споруд –
3200,0 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5673,8 грн; цілісний майновий
комплекс – 10580,0 грн.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: dak_71@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 діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв: 25 жовтня 2016 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 31 жовтня 2016 року об 11.00 у Регіональному
відділенні ФДМУ по Черкаській 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: частина приміщення (31) другого поверху
адмінбудівлі (літ. А) пункту пропуску «Порубне – Сірет» площею 11,5 м2.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: філія «Укрінтеравтосервіс – Закарпаття» Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних
автотранспортних засобів «Укінтеравтосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Чернівецька обл., Глибоцький район, с. Тереблече, вул. Головна, 1н. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу: (0372) 55-44-84.
Телефакс замовника конкурсу: (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника
конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: 52.29 інші послуги у
сфері транспорту. 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 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 9507,76 грн станом на 31.08.2016.
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: 0,0720 га. Місце розташування земельної
ділянки: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Тереблече, вул. Головна, 1н. Цільове
призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації будівель і споруд
автомобільного транспорту та дорожнього господарства (12.04 – автомобільного
транспорту під об’єктами Державного підприємства Служби міжнародних автоперевезень). Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так»
або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху будівлі (літ. А)
пункту пропуску «Мамалига-Крива» загальною площею 11,7 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: філія «Укрінтеравтосервіс – Закарпаття» Українського
державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укінтеравтосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Мамалига, вул. Головна, 226. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу: (0372) 55-44-84.
Телефакс замовника конкурсу: (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника
конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua.

12 жовтня 2016 року
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Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: 52.29 інші послуги у
сфері транспорту. 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 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 11280,7 грн станом на 31. 08. 2016.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості,
у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –.Місце розташування земельної
ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної
ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так»
або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення першого поверху адмінбудівлі (літ. А) загальною площею 84,5 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки:
Головне управління статистики в Чернівецькій області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Чернівецька обл., смт Кельменці, вул. О. Довженка, 9. Мета проведення
оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу: (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу: (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 0,0 грн
станом на 31.08.2016.
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: 0,0716 га. Місце розташування земельної
ділянки: Чернівецька обл., смт Кельменці, вул. О. Довженка, 9. Цільове призначення
земельної ділянки: для обслуговування будівель та споруд управління статистики
у Кельменецькому районі. Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так»
або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення першого поверху будівлі
гуртожитку (літ. Б) загальною площею 56,7 м2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Чернівці, вул. Каспрука, 8. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон
замовника конкурсу: (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу: (0372) 55-4426. Електронна адреса замовника конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): 9434,25 грн станом на 31.08.2016.
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: 0,9226 га. Місце розташування земельної
ділянки: м. Чернівці, вул. Каспрука, 8. Цільове призначення земельної ділянки: для
обслуговування будівель освіти. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.08.2016.
 5. Назва об’єкта оцінки: зовнішньомайданчикові електромережі, а саме:
кабельні лінії на напругу 10 кВт від ТП-234 до ТП – 233 довжиною 430 м та
кабельні лінії на напругу 10 кВт від ТП-234 до ТП – 235 довжиною 350 м, які
у процесі приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Стек». Балансоутримувач об’єкта оцінки: –. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, просп.
Незалежності, 106. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу: (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу: (0372) 55-44-26.
Електронна адреса замовника конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 1830,66
грн станом на 31.12.2015.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості,
у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної
ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної
ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так»
або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.

Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області. Платниками робіт
для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатимуть: об’єктів оцінки
№ 1, 2 юридична особа – акціонерний банк «Укргазбанк», об’єкта оцінки № 3 – ФОП
Бажан Наталія Петрівна, об’єкта оцінки № 4 – ФОП Василевський Олександр Степанович, об’єкта оцінки № 5 – РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки вищезазначених об’єктів
оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договорів про надання послуг з оцінки. Максимальна ціна надання послуг з оцінки, що
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців становить
1725,4 грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, 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 у конкурсі є наявність
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку
ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10. 06. 2013 № 796 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, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 1 – 4 є приміщення, частини будівель, зокрема офісні, торгівельно-офісні, торговельна нерухомість та нерухомість
під заклади громадського харчування. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 5 є
приміщення, частина будівель, зокрема інженерні споруди, передавальні пристрої
та конструктивні частини будівель, що призначені для їх розміщення.
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 необхідно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсів о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок:
(0372) 55-44-84.

Продаж пакетів акцій на фондовій біржі
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 286-34-30
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУЦЕНКО», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
Значення показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
00412292
2 Найменування товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУЦЕНКО»
3 Місцезнаходження товариства
39211, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., КОБЕЛЯЦЬКИЙ Р-Н,
С. СВІЧКАРЕВЕ
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн
1 726 893,00
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
1 726 848
6 Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
24,999
7 Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
16600,00
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб
0
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
0,0
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
0
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
1 981 000
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2

3
37
18
205,6
-38

4
0
0
0
-22

5
0
0
0
0

1963
63
0
0
2026

1963
18
0
0
1981

1963
18
0
0
1981

1583

1556

1556

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

1
11
12
13
14
15

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

3
0
0
443
0
2026

4
0
0
425
0
1981

5
0
0
425
0
1981

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Викиди та скиди забруднюючих речовин у природне навколишнє середовище відсутні.
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Справа про банкрутство товариства не проваджується.

№
з/п
1 Найменування фондової біржі
2 Місцезнаходження фондової біржі

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
Найменування показника

Значення показника
м. Київ, Східно-Європейська фондова біржа
03680, м. Київ, вул. Боженка 86, літера «И», 2-й
поверх
(044) 200-09-70
03.11.2016
10:00
АПЦ

3
4
5
6

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

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВОЛИНСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Волинській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява на оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)
найменування реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
1 Міністерство аграрної політики 38517161, Волинська філія Державної установи «Інститут охорони ґрунтів Украї- Частина будівлі
25835792.13.ДТСКЕШ095 43000, Волинська обл.,
424,3
313 601,00
та продовольства України
ни», 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Глушець, 49, тел. (0332)78-32-92
агрохімлабораторії
м. Луцьк, вул. Мамсурова, 8

максимально можливий строк оренди
мета використання
2 роки 11 місяців
Виготовлення меблів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській 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».

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Державне агентство
водних ресурсів
України
3 Державна служба
статистики України
4 Міністерство освіти
і науки України
5 Міністерство освіти
і науки України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
загальна вартість майна за неза- максимально можли(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02541792, ДПТНЗ «Орджонікідзевське професійно-технічне учили- Частина даху
Інформація відсутня
м. Покров (Орджонікідзе), вул. Лізи
13,0
45 146,00
2 роки
ще», м. Орджонікідзе, вул. Л. Чайкіної, 17, тел. (05667) 4-38-94
Чайкіної, 17
11 місяців
01033800, Нікопольське міжрайонне управління водного господар- Частина майданчика; частина нежитлової 01033800.4.МОЛШФР012; Дніпропетровська обл., Нікопольський 256,5 (30,0;
296 885,00
2 роки
ства, 53207, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Лісна, 7а,
будівлі – гаража; частина нежитлової
01033800.4.НХЛПИХ023; р-н, с. Південне, вул. Чкалова, 2
127,3; 99,2)
364 дні
тел. 5-15-30
споруди служби водопостачання
01033800.4. НХЛПИХ026
02359946, Головне управління статистики у Дніпропетровській об- Нежитлове вбудоване приміщення
Інформація відсутня
Дніпропетровська обл., смт Покров14,0
36 110,00
2 роки
ласті, 49000, м. Дніпро, вул. Столярова, 3, тел. (056) 778-68-55
ське, вул. 40 років Жовтня, 13
11 місяців
03062993, ДПТНЗ «Дніпропетровський центр професійної освіти», Нежитлові вбудовані приміщення
Інформація відсутня
м. Дніпропетровськ (Дніпро),
177,0
1 529 103,00
2 роки
49108, м. Дніпро, вул. Верещагіна, 103, тел. (056) 724-15-01
вул. Харківська, 3
11 місяців
00129320, ДВНЗ «Придніпровський енергобудівний технікум», 49112, Частина нежитлового вбудованого приІнформація відсутня
м. Дніпропетровськ (Дніпро),
2,0
10 066,00
1 рік
м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, 6б, тел. (0562) 728-32-86
міщення
вул. Космонавта Волкова, 6б

мета використання
Розміщення телеантен та мережі кабелів
Розміщення складу без права торгівлі на площі 226,5 м2; інше
використання державного майна (стоянка власного автотранспорту на площі 30,0 м2)
Розміщення офіса без права торгівлі
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі
товари (кавовий автомат)

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

ЗАПОРІЗЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Запорізькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
загальна вартість майна за неза- максимально можлиз/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державна служба статистики 02360576, Головне управління статистики у Запорізькій області, 69600, м. Запоріж- Частина приміщення № 9 02360576.31.АААДЕЕ934 Запорізька обл., м. Токмак, вул. Друж28,5
23 055,00
2 роки 364 дні
Інше використання нерухомого майна (розміщення
України
жя, просп. Соборний, 75, тел. (061) 787-60-41
гаража (літ. В1)
би (Радянська), 230
транспортного засобу)
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 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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ЛЬВІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
№
Назва органу
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
загальна вартість майна за неза- максимально можз/п
управління
найменування
реєстровий
номер
майна
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство інфра- 22336769, Львівська дирекція Українського державного підприємства поштового Нежитлові вбудовані приміщення № 14, 21560045.1400.АААЖЕЕ319 м. Львів, вул. Лю230,8
1 444 790,00
1 рік
Розміщення громадської організацій на площі, що не використовується для проваструктури України зв’язку «Укрпошта», 79000, м. Львів, вул. Словацького, 1, тел. (032) 297-03-41 16, 17, 17а на першому поверсі будівлі
бінська, 112
станом на 30.06.2016
дження підприємницької діяльності: не більш як 50,0 м2 – 3 %, понад 50,0 м2 – 7 %
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ПОЛТАВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Полтавській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
реєстровий номер
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) найменування
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
майна
1 Державна аудиторська 21053609, Державна фінансова інспекція в Полтавській області, Адміністративне 21053609.1.ГЧУЯБУ015 Полтавська обл., смт Диканька,
34,4
99 800,00
2 роки 11 місяців
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове
служби України
вул. Шевченка, 1, м. Полтава, 36011, тел. (05322) 2-59-90
приміщення
вул. Гоголя, 2а
обслуговування населення (ремонт взуття)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. 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».

СУМСЬКА область
№
Назва органу управління
з/п
1 Державна служба України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Сумській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
00483004, Державне підприємство «Сумська біологічна фабрика», 40021, Нежитлове при- 00483004.1.РШЮБМГ001 м. Суми, вул. Гамалія,
399,6
–
2 роки 364 дні
Розміщення складу
м. Суми, вул. Гамалія, 25, тел.: (0542) 770-060, 770-486
міщення
25

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

ЧЕРКАСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
загальна вартість майна за не- максимально можз/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство економічного 00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної
Приміщення на другому поверсі
–
бульв. Шевченка, 205,
39,6
151 300,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта з
розвитку і торгівлі України інформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел. (0472) 45-27-63
п’ятиповерхової будівлі
м. Черкаси, Черкаська обл.
продажу непродовольчих товарів
2 Міністерство оборони
35123606, Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс», вул. Надпільна, 222, м. Черкаси, тел. (0472) 32-88-07 Нежитлове приміщення (теле33689922.6.УВЮЯЮТ293 вул. Надпільна, 222/2,
76,2
63 300,00
2 роки 364 дні
Розміщення виробництва
України
майстерня)
м. Черкаси, Черкаська обл.
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, 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
№
з/п
1
2
3

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернівецькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Назва органу
Балансоутримувач
реєстровий номер
загальна вартість майна за не- максимально можуправління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Державна служба 02363066, Головне управління статистики у Чернівецькій області, 58018, м. Чернівці,
Вбудовані приміщення першого поверху
02363066.1.АААДЕЖ416 м. Чернівці, вул. Го28,4
286 528,00
2 роки 364 дні
статистики України вул. Головна, 249а, тел./факс (0372) 58-13-55
будівлі (літ. А)
ловна, 249а
Міністерство освіти 02071240, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 58012, м. Чернівці, Частина приміщення (1-19) першого по02071240.1.АААККЖ191 м. Чернівці, вул. Не2,0
25 039,00
2 роки 364 дні
і науки України
вул. М. Коцюбинського, 2, тел. (0372) 58-48-10, 58-48-11
верху будівлі гуртожитку № 1 (літ. А)
бесної Сотні, 2
Міністерство освіти 02071240, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 58012, м. Чернівці, Частина вбудованих приміщень напівпідва- 02071240.1.АААККЖ300 м. Чернівці, вул. М.
167,2
1 994 281,00
2 роки 364 дні
і науки України
вул. М. Коцюбинського, 2, тел. (0372) 58-48-10, 58-48-11
лу будівлі учбового корпусу № 4 (літ. Г)
Коцюбинського, 2.

мета використання
Розміщення кафетерію, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі
товари (розміщення автомата гарячих напоїв)
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі
товари (розміщення автомата гарячих напоїв)

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».

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернігівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можз/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державна фіскальна 39483254, Державна фіскальна служба України, об’єкт перебуває в оперативному управлінні Прилуцької об’єднаної державної по- Частина нежитлового приміщення на пер–
Чернігівська обл., м. При8,8
26 928,00
2 роки 364 дні Розміщення офіса для здійснення
служба України
даткової інспекції у Чернігівської області, 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 214, тел.: (04637) 5-37-80, 5-06-48 шому поверсі адміністративної будівлі
луки, вул. Київська, 214
послуг консультації з інформатизації
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), РВ
ФДМУ по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

м. КИЇВ

№
з/п

Назва органу управління

1 Міністерство охорони здоров’я
України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
загальмаксимально
місцезнаховартість майна за неза(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
на пломожливий
найменування
реєстровий номер майна
мета використання
дження
лежною оцінкою, грн
ща, м2
строк оренди
02011976, Національний інститут раку, вул. Ломоносова, 33/43, м. Київ, Нерухоме майно на 1-му поверсі будівлі
–
м. Київ, вул. Ло- 151,2
1 547 580,00
10 років Розміщення опалювального устаткування
03022, тел. (044) 259-70-57
центрального теплового пункту (літ. Ц) Намоносова, 33/43
станом на 30.06.2016
ціонального інституту раку
16466350, Державне підприємство «Укркомунобслуговування»,
Нерухоме майно – частина приміщення 1-го 16466350.1.ХВЮЯШЖ311 м. Київ, вул. Ді- 36,63
558 460,00
2 роки
Розміщення офіса
вул. Предславинська, 51, м. Київ, 03150, тел. (044) 529-42-84
поверху адміністративної будівлі
лова, 24
станом на 30.06.2016

2 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
3 Державне агентство рибного гос- 00468177, Український державний інститут по проектуванню підприємств
подарства України
рибного господарства та промисловості «УКРРИБПРОЕКТ», вул. Тургенєвська, 82а, м. Київ, 04050, тел. (044) 486-68-08
4 Міністерство освіти і науки
02070909, Київський національний університет будівництва і архітектури,
України
просп. Повітрофлотський, 31, м. Київ, 03680, тел. (044) 241-55-80
5 Міністерство освіти і науки
02070909, Київський національний університет будівництва і архітектури,
України
просп. Повітрофлотський, 31, м. Київ, 03680, тел. (044) 241-55-80
6 Міністерство регіонального роз- 02497720, Державне підприємство «Український державний наукововитку, будівництва та житлово- дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя,
комунального господарства
бульв. Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133, тел. (044) 285-40-70
України
7 Державне управління справами 14282798, Національний інститут стратегічних досліджень, вул. Пирогова, 7а, м. Київ, 01030, тел. (044) 234-12-47
8 Міністерство регіонального роз- 00294349, Державне підприємство «Український науково-дослідний і
витку, будівництва та житлово- проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів
комунального господарства
«НДІБМВ», вул. Костянтинівська, 68, м. Київ, 04080, тел. (044) 485-23-39
України
9 Міністерство регіонального роз- 00294349, Державне підприємство «Український науково-дослідний і
витку, будівництва та житлово- проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів
комунального господарства
«НДІБМВ», 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 68, тел.: (044) 425-56-32,
України
485-23-39
10 Міністерство фінансів України
21661728, Центральне казенне підприємство пробірного контролю,
04107, м. Київ, вул. Отто Шмідта, 26, тел. (044) 206-70-37
11 Міністерство аграрної політики та 38516592, Державне підприємство «Спецагро», 01001, м. Київ, вул. Хрепродовольства України
щатик, 24, тел.: (044) 279-60-44, 279-58-66, 279-85-89
12 Міністерство молоді та спорту
14297707, Державне підприємство Національний спортивний комплекс
України
«Олімпійський», 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55, тел. (044)
590-67-42
13 Державне управління справами 31405158, Державне підприємство «Укрінвестбуд», 01024, м. Київ,
вул. Банкова, 3, тел. (044) 253-32-46
14 Міністерство регіонального роз- 02497720, Державне підприємство Український державний наукововитку, будівництва та житлово- дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя,
комунального господарства
01133, м. Київ, бульв. Л. Українки, 26, тел. 285-63-38, факс 285-63-72
України
15 Міністерство аграрної політики та 37471967, Міністерство аграрної політики та продовольства України,
продовольства України
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. 226-25-39
16 Міністерство освіти і науки
02070921, Київський національний технічний університет України
України
«Київський політехнічний інститут», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37,
тел. 236-79-89

17 Міністерство аграрної політики та 37471967, Міністерство агарної політики та продовольства України,
продовольства України
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел.: (044) 226-25-39, 278-60-85,
278-56-47
18 Міністерство регіонального роз- 04653199, Державне підприємство «Державний науково-дослідний
витку, будівництва та житлово- та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»,
комунального господарства
01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, тел. (044) 285-08-97
України
19 Державна служба України з над- 38620155, Головне управління Державної служби України з надзвичайних
звичайних ситуацій
ситуацій у м. Києві, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 13,
тел. (044) 226-20-24
20 Міністерство регіонального роз01422832, Державне підприємство «Науково-дослідний і проектний
витку, будівництва та житловоінститут містобудування», 01133, м. Київ, бульв. Л. Українки, 26 літ. «А»,
комунального господарства України тел. 286-04-85

Нерухоме майно – частина приміщення 3-го 00468177.1.БФИЖНХ028 м. Київ, вул. Турповерху адміністративної будівлі
генєвська, 82а
Нерухоме майно – частина приміщення
02070909.2.ШАБЕИТ319 м. Київ,
першого поверху учбового корпусу № 3
вул. Освіти, 5
Нерухоме майно – частина приміщення пер- 02070909.2.ШАБЕИТ022 м. Київ,
шого поверху учбово-спортивного корпусу
вул. Освіти, 3
Нерухоме майно – частина приміщення 4-го 02497720.1.АААДДЛ215 м. Київ, бульв.
поверху адміністративної будівлі
Лесі Українки, 26

65,0

801 500,00
станом на 31.05.2016

3,0

27 300,00
станом на 31.03.2016
152 081,00
станом на 30.06.2016
1 534 300,00
станом на 31.05.2016

13,9
82,9

1 рік

Розміщення офіса

2 роки
Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари
11 місяців
2 роки
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
1 рік
Розміщення офіса

Нерухоме майно – частина приміщення
14282798.1.ЖШФТПС006 м. Київ, бульв.
349,0
першого поверху
Чоколівський, 13
Нерухоме майно – частина приміщення 4-го 00294349.1.АААДДЛ116 м. Київ, вул. Кос- 29,0
поверху адміністративної будівлі
тянтинівська, 68

3 627 200,00
станом на 30.06.2016
346 100,00
станом на 31.07.2016

2 роки
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування
11 місяців населення (пошиття всіх видів одягу, ремонт і лагодження одягу)

Нерухоме майно на четвертому поверсі
будівлі лабораторного корпусу

350 000,00
станом на 30.06.2016

2 роки
Розміщення художньої майстерні без здійснення торгівлі (інше використання
11 місяців нерухомого майна)

00294349.1.АААДДЛ116 м. Київ, вул. Костянтинівська, 68

29,1

10 років

Розміщення кафе, що здійснює продаж товарів підакцизної групи

Нерухоме майно в адміністративній будівлі
–
м. Київ, вул. Отто 139,6
(Мансарда літ. «А»)
Шмідта, 26
Нерухоме майно на першому поверсі адміні- 38516592.1.МШИМУЕ1134 м. Київ, вул. Б.
44,1
стративної будівлі
Грінченка, 1
Нерухоме майно – частина нежитлового
14297707.2.ЕДФХГЛ005 м. Київ,
2,0
приміщення на 1-му поверсі
вул. Еспланадна, 42
Нерухоме майно – частина нежитлового
31405158.9.ААААЛЖ177 м. Київ, вул. Бан- 48,3
приміщення на 1-му поверсі
кова, 3
Нерухоме майно – нежитлові приміщення
02497720.1..АААДДЛ215 м. Київ, бульв.
577,33
Лесі Українки, 26

1 743 000,00
станом на 30.06.2016
881 300,00
станом на 30.04.2016
34 140,00
станом на 31.05.2016

2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
1 рік

1 097 521,00
станом на 31.07.2016
11 034 595,00
станом на 31.08.2016

Нерухоме майно –частина фасадної стіни 37471967.2.МШИМУЕ1011 м. Київ, вул. Хреадміністративної будівлі
щатик, 24
Нерухоме майно –приміщення 1-го поверху 02070921.1.БДЧАХЯ026 м. Київ, вул. Понавчального корпусу № 5
літехнічна, 6

41 400,00
станом на 31.05.2016
651 000,00
станом на 30.06.2016

2 013 700,00
станом на 30.04.2016

1 рік
Розміщення благодійної організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності
2 роки
Розміщення приватного закладу охорони здоров’я, медичний центр для
11 місяців надання медичних та консультативних послуг населенню, безкоштовного обстеження та консультацій лікарями учасників АТО і соціально незахищених груп
населення України
2 роки
Розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мо11 місяців більного) зв’язку
2 роки
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксе11 місяців рокопіювання документів на площі 20,0 м2; розміщення торговельного об’єкта
з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою, на площі 3,0 м2;
розміщення торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, що призначається для навчальних закладів, на площі 20,0 м2; здійснення
побутового обслуговування населення (фотопослуги) на площі 6,0 м2; розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів на площі 1,0 м2
2 роки
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
11 місяців

562 150,00
станом на 31.08.2016

2 роки
Розміщення офіса
11 місяців

Нежитлові приміщення на третьому поверсі
адміністративної будівлі
Нерухоме майно – нежитлові приміщення
на сьомому поверсі літ. «А» адміністративної будівлі
Нерухоме майно – частини спостережної
вежі будівлі 3-й ДПРЧ
Нерухоме майно – нежитлове приміщення

–

2,0
50,0

м. Київ, вул. Хре- 87,13
щатик, 24

04653199.1.ХВЮЯШЖ532 м. Київ, бульв.
Лесі Українки, 26

30,5

38620155.2.ХВТМУЦ045 м. Київ, вул. Ми- 6,0 м2
266 240,00
трополита Липстаном на 30.06.2016
ківського, 33
01422832.2.ДПЕЦРЕ793 м. Київ, бульв.
5,0
94 400,00
Лесі Українки, 26,
станом на 31.07.2016
літ. «А»

Розміщення офісних приміщень
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для
провадження підприємницької діяльності
Розміщення банкомата

2 роки
Розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мо11 місяців більного) зв’язку: 3,0 м2 – для розміщення 3 антенно-фідерних пристроїв;
3,0 м2 – для розміщення обладнання
2 роки
Розміщення кав’ярні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
11 місяців

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

Інформація регіональних відділень ФДМУ

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлові приміщення
гаража площею 112,82 м2 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський
р-н, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у
Києво-Святошинському районі Київської області.
Орган управління: Державна казначейська служба України.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про оцінку майна на 30.04.2016 становить 458 900,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення автомийки.
Орендна ставка: згідно з пунктом 29 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (із змінами), 15 %.
Стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – квітень 2016
року становить 5 736,25 грн без урахування ПДВ.
Строк оренди: 2 роки 11місяців.
Конкурс буде проведено 02.11.2016 об 11.00 за адресою: 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме в кімн. 614.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовнику
оцінки (за наявності підтвердних документів).
5. Для забезпечення виконань зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання
договору в розмірі, не меншому, ніж потрійна запропонована ним сума місячної
орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім розміру
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса, телефон, e-mail);
відомості про претендента:
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідченні нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської та кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність у випадку здійснення функцій представництва; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію
декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті
з надписом «На конкурс» з відбитком печатки претендента. При цьому на конверті
зазначаються: назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання документів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється за адресою: 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613, щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до
16.45), крім вихідних днів.
Кінцевий термін приймання РВ ФДМУ по Київській області пропозицій від претендентів – 28.10.2016 включно.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі
орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.

Інформація
Регіонального відділення ФДМУ
по Одеській області
Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області на виконання наказів регіонального відділення від 13.05.2016 №584 та від 11.01.2016 № 6 та з метою проведення моніторингу наявності підстав заборони участі фізичних та юридичних осіб,
до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції), повідомляє про скасування
проведення конкурсу на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі Державного підприємства «Морський
торговельний порт «Чорноморськ«, а саме: адміністративно-побутової будівлі
за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 73 та будівлі
складу з рампою та навісом з прилеглим покриттям за адресою: Одеська обл.,
м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 72, загальною площею 26 003,50 м2, який мав
відбутися о 10.00 12 жовтня 2016 р. в кабінеті № 303 Міністерства інфраструктури
України за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 14.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
РВ ФДМУ по Черкаській області проводить конкурс на право оренди нерухомого державного майна, що обліковується на балансі Черкаської філії Концерну
«Військторгсервіс». Орган управління – Міністерство оборони України.
 Назва об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення будівлі гаража
літ. З-1 площею 28,5 м2, вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою –
16 400,00 грн (без ПДВ).
Місцезнаходження об’єкта оренди: вул. Шевченка, 137, м. Золотоноша, Черкаська обл.
Початковий розмір орендної плати за базовий місяць – вересень 2016
року, визначений відповідно до вимог чинного законодавства, становить 246,00
грн (без ПДВ).
Умови конкурсу:
термін укладення договору оренди – 2 роки 364 дні; без права приватизації (викупу) об’єкта оренди та передачі в суборенду; найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди, який повинен
бути не меншим ніж початковий розмір орендної плати та відповідати орендним
ставкам, що застосовуються до мети використання майна, запропонованої претендентом; своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням її індексації; забезпечення виконання зобов’язань
зі сплати за оренду (на момент укладення договору оренди сплата завдатку у розмірі трьох орендних плат за базовий місяць оренди, який зараховується в рахунок
сплати за останні місяці оренди; у разі невчасного виконання зобов’язань: сплата
пені, штрафу, неустойки); належне утримання та використання об’єкта оренди за
цільовим призначенням відповідно до заяви орендаря; забезпечення збереження
орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, утримання майна
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки,
підтримування орендованого майна в належному стані, не гіршому, ніж на момент
передачі його в оренду з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювання
заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди на суму, не меншу,
ніж зазначена у висновку про вартість об’єкта оренди, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством; здійснювати витрати,
пов’язані з утриманням орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна
та надання комунальних послуг орендарю; дотримання організаційно-технічних
вимог експлуатації об’єкта та забезпечення дотримання пожежної безпеки; надання працівників для попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією (у разі їх настання або загрози виникнення);
своєчасне здійснення за рахунок орендаря капітального, поточного та інших видів
ремонту орендованого майна; компенсація витрат на здійснення незалежної оцінки
об’єкта оренди та надання орендодавцю на момент укладення договору оренди
копій підтвердних документів.

Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
У разі якщо переможцем конкурсу стане суб’єкт малого підприємництва,
який проводитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах, запропонована ним орендна плата визначається з урахуванням
коефіцієнта, передбаченого додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 04.10.95 № 786 (зі змінами).
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії
заяву про участь в конкурсі; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов
конкурсу (відображаються в проекті договору оренди), крім пропозицій щодо розміру орендної плати, пропозиція стосовно якої вноситься учасником конкурсу в
день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про учасника конкурсу:
для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній
рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про
банкрутство;
для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту
суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Крім того, учасником конкурсу можуть бути надані додаткові пропозиції до умов
договору оренди, в тому числі щодо поліпшення орендованого майна, пропозиції
щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія тощо) – відображаються
в проекті договору оренди.
Конкурс буде проведено в приміщення регіонального відділення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 309, м. Черкаси, об 11.00 9 листопада 2016
року в присутності конкурсантів або їх уповноважених представників.
Конкурсні пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) подаються
в окремому конверті з написом: «На конкурс по оренді, що відбудеться 9 листопада
2016 року, об’єкт оренди: частина нежитлового приміщення будівлі гаража літ.З-1
площею 28,5 м2 за адресою: вул. Шевченка, 137, м. Золотоноша, Черкаська обл.»,
запечатаному печаткою учасника конкурсу.
Кінцевий термін подання заяв для участі у конкурсі з конкурсними пропозиціями (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) до 17.00 3 листопада 2016
року за адресою: кімн. 410, бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси (приміщення регіонального відділення).
Пропозиції щодо розміру орендної плати подаються в запечатаних непрозорих конвертах під час реєстрації учасників конкурсу до початку засідання конкурсної комісії. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати
завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу. Додаткову інформацію
можна отримати у відділі з питань оренди державного майна регіонального відділення за телефоном (0472) 37-34-48 та на веб-сайті ФДМУ за адресою: www.
spfu.gov.ua.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу
на право оренди державного нерухомого майна
У зв’язку з відмовою від укладення договору оренди конкурсною комісією скасовано раніше прийняте рішення про визнання ТОВ «Твоя Логістика» переможцем
конкурсу на право оренди державного нерухомого майна – нежитлового приміщення площею 7,1 м2, розташованого за адресою: Сумська область, Глухівський
район, траса Кіпті-Глухів-Бачівськ, 242 км + 516 м, МАПП «Бачівськ» (на першому
поверсі двоповерхової будівлі службово-оперативного блоку з боксом для поглибленого огляду легкового автотранспорту митного поста «Бачівськ»), що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України, знаходиться в оперативному
управлінні (користуванні) Сумської митниці ДФС та належить до сфери управління
Державної фіскальної служби України.
Переможцем конкурсу визнано ТОВ «САЙРУС-ГРУП».

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

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію»
Редактор В. П. Борківська
тел. (044) 200-36-58, 200-35-01

Розповсюдження Г. О. Деянова
тел./факс (044) 200-35-81

Підсумки
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1 Гідротехнічні споруди двох ставів (став № 1 площею 4,7013 га та став № 3 площею 2,1085 га), а саме: контурні дамби ставу № 1-Д1-1, Д1-2; водороздільна
дамба ставу № 3-Д3-1, донні водовипуски – шлюзи (2 шт. згідно з планом № 1,
2), які під час приватизації не включені до статутного фонду ВАТ «Задубрівці», що
обліковуються на балансі ВАТ «Задубрівці», за адресою: Івано-Франківська обл.,
Снятинський р-н, с. Задубрівці. Визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди
2
2 Частина приміщення роздягальні загальною площею 7,37 м у фойє на першому поверсі головного учбового корпусу, що обліковується на балансі Калуського політехнічного
коледжу, за адресою: Івано-Франківська обл., Калуський р-н, вул. Б. Хмельницького, 2.
Визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
2
3 Група адміністративно-виробничих приміщень площею 5927,8 м та 485 пог. м
2
паркану, у т. ч.: частина адміністративно-побутового корпусу площею 1179,4 м
(літера «А»); цех струганого шпону площею 2758,7м2 (літера «Б»); пилорама
2
2
456,2м (літера «В»); склад площею 290,0м (літера «Г»); клас цивільної оборони площею 133,8м2 (літера «Д»); склад ЦСШ площею 353,2м2 (літера «Ж»);
склад площею 39,5м2 (літера «З»); трансформаторна площею 42,5м2 (літера
«К»); басейн площею 130,5м2 (літера «Л»); басейн площею 423,50м2 (літера
«М»); дерев’яна споруда альтанки площею 16м2; котельня 104,5м2 та огорожа
з залізобетонних плит площею 428м/пог., м. Івано-Франкківськ, вул. Ребета,
6, що обліковуються на балансі державного підприємства «Івано-Франківський
військовий ліспромкомбінат». Визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди
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Назва об’єкта оцінки,
мета проведення оцінки
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№
з/п

Переможець
конкурсу
Вартість виконання робіт, грн
Строк виконання
робіт (дні)

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 15.06.2016

ТОВ «Ека-Захід»

Інформація
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: вбудовані нежитлові приміщення першого поверху
загальною площею 307,1 м2 (розміщення копіювальної техніки). Місцезнаходження об’єкта: вул. Горького, 14, м. Кременчук, Полтавська область. Балансоутримувач: ТОВ «Кременчук Житлобуд». Мета оцінки: визначення ринкової вартості
з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2016. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Маренич В. А.
 2. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення на другому поверсі
морфологічного корпусу площею 13,5 м2 (розміщення офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. вул. Шевченка, 23, м. Полтава. Балансоутримувач: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.10.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт:
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
ТОВ «Європейський міжнародний освітній центр».
 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення в житловій будівлі літ «А-5»
площею 184,7 м2 (розміщення камер схову). Місцезнаходження об’єкта: вул. М.
Бірюзова, 36, м. Полтава. Балансоутримувач: КП «Полтавська бавовна-прядильна
фабрика». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ФОП Бондар Л. Д.
 4. Назва об’єкта: частина підвальних приміщень в будівлі учбового
корпусу №1 площею 34,5 м2 (видавництво друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції). Місцезнаходження об’єкта: вул. Остроградського, 2, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавський національний педагогічний
університет імені В. Г. Короленка. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з
метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2016.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по
Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Шевченко Р. В.
 5. Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення площею 74,36 м2
(розміщення торговельного об’єкта). Місцезнаходження об’єкта: вул. Центральна (Соціалістична), 3в, с. Голобородьківське, Карлівський р-н, Полтавська
область. Балансоутримувач: ВАТ «Імені Голобородька» (об’єкт оренди не увійшов
до статутного капіталу ВАТ). Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2016. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Шипіцька В. П.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення):
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 Положення);
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);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за
наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 Положення).
Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і повинна містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх
конкурсних пропозиціях перетендент повинен обов’язково зазначати загальну
вартість робіт, у тому числі ПДВ.
За результатами аналізу звітності, проведеною Фондом державного майна України, регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна:
об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним
об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та
нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1725,4 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415)
до 21.10.2016 включно.

Конкурси, відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєст
рованого в Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, відбудуться у РВ ФДМУ по Полтавській області 27.10.2016 о 10.00 за адресою:
вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх,
кімн. 404.
Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23,
м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

ТОВ «ЕкаЗахід»

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТОВ «Інвестиційна група «Захід»

Продовження. Початок рубрики на стор. 3 – 6

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки, що відбулися 17.06.2016
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів визнано:
фізичну особу – підприємця Таран Олену Анатоліївну по об’єкту оренди: нежитлове приміщення площею 26,7 м2, що знаходиться на першому поверсі адмінбудівлі,
за адресою: м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 55, перебуває на балансі
Державної фіскальної служби України і в оперативному управлінні (користуванні)
Головного управління ДФС у Кіровоградській області; вартість робіт – 1300 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський аукціонний
центр» по об’єктах оренди:
частина приміщення вестибуля площею 2,0 м2, що знаходиться на першому поверсі учбового корпусу № 4, за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, перебуває
на балансі Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Вин
ниченка; вартість робіт – 1000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 дні;
будівля головного корпусу (механічний цех літ. Б, б, б′′) загальною площею
5393,0 м2, будівля адміністративно-побутового корпусу (літ. А, А1, апр., апр.1) загальною площею 812,4 м2, бокс збірний для автомобілів (літ. В) загальною площею 561,6 м2, що знаходяться за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія,
проїзд Поліграфістів, 10а, перебувають на балансі державного підприємства
«Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація»; вартість робіт – 3500 грн., строк
виконання робіт з оцінки – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбувся 16.06.2016
Переможцями конкурсу визнано:
1) юридичну особу – ТОВ «Експертсервіс Україна» на проведення оцінки державного майна: нежитлових приміщень площею 899,5 м2, за адресою: пл. Слави,
4/2, м. Полтава, що обліковується на балансі Національно академії статистики,
обліку та аудиту. Вартість виконаних робіт – 1276,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
2) юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення
оцінки державного майна: нежитлового приміщення площею 21,4 м2 за адресою:
вул. Пушкіна, 103, м. Полтава, що обліковується на балансі Головного управління
статистики у Полтавській області. Вартість виконаних робіт – 810,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
3) юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості» на проведення оцінки державного майна: частини нежитлового приміщення
площею 64,0 м2 за адресою: вул. Ярмаркова, 9, м. Кременчук, Полтавська обл., що
обліковується на балансі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Вартість виконаних робіт – 1110,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
4) юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведення оцінки державного майна: об’єкт державної власності
групи А – гаражі літ. АВ площею 271,5 м2 за адресою: вул. Маршала Бірюзова, 26/1,
м. Полтава, що обліковується на балансі ВАТ «Демітекс». Вартість виконаних робіт –
1163,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
5) юридичну особу – Українську універсальну біржу на проведення оцінки
державного майна:
нежитлового приміщення будівлі площею 12,0 м2 за адресою: вул. Гоголя, 24,
с. Красногорівка, Великобагачанський р-н, Полтавська обл., що обліковується на
балансі ПД УДППЗ «Укрпошта». Вартість виконаних робіт – 950,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 2 календарних дні;
окремо визначеного замощення земельної ділянки площею 30,0 м2 за адресою:
вул. Українська, 60, м. Миргород, Полтавська обл., що обліковується на балансі
Медичного реабілітаційного центру МВС «України». Вартість виконаних робіт –
1000,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 2 календарних дні;
6) фізичну особу – підприємця Старікова Олександра Выкторовича на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 61,3 м2 за адресою: вул. Огія, 17, м. Кобеляки, Полтавська обл., що обліковується на балансі Головного управління статистики
у Полтавській області. Вартість виконаних робіт – 968,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення будівлі площею 25,1 м2 за адресою: вул.
Першотравнева, 4, с. Сенча, Лохвицький р-н, Полтавська обл., що обліковується
на балансі ПД УДППЗ «Укрпошта». Вартість виконаних робіт – 1143,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 16.06.2016
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди
приміщення загальною площею 63,0 м2 (у т. ч. площа загального користування – 15,9 м2.) в адміністративній будівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області та розташована за адресою:
Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Миру, 36, визнано ПП «ТЗК – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1700 грн (без урахування ПДВ), строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди з метою продовження договорів оренди
визнано ПП «Консалтінг Сервіс»:
частина приміщення площею 1,0 м2 та антено-місце на димовій трубі, що обліковуються на балансі Козятинського БМЕУ ПАТ «Укрзалізниця» та розташовані
за адресою: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Привокзальна, 18а;
частина приміщення площею 1,0 м2 на другому поверсі будівлі поста ЕЦ по
ст. Кривин, що обліковується на балансі Козятинського БМЕУ ПАТ «Укрзалізниця» та розташована за адресою: Хмельницька обл., Славутський р-н, ст. Кривин,
вул. Привокзальна, 15г;
частина приміщення площею 1,0 м2 на першому поверсі будівлі ДСП з.с. пост
Жлобинський, що обліковується на балансі Козятинського БМЕУ ПАТ «Укрзалізниця» та розташована за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Судилків,
вул. Залізнична, 17.
Вартість виконання робіт з оцінки по кожному об’єкту – 1800 грн. (без урахування ПДВ), строк виконання робіт по кожному об’єкту – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди нежитлової будівлі загальною площею 394,8 м2, що обліковується на балансі Хмельницької
філії концерну «Військторгсервіс» та розташована за адресою: м. Хмельницький,
вул. Івана Франка, 36/1, визнано ТОВ «Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки –
1800 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
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