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проДаж об’єктів групи а

вінницЬка областЬ
інформація 

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

Назва об’єкта: частина комплексу будівель та споруд загальною площею 
119,3 м2 у складі: навісу літ. «Л1» площею 9,6 м2, складу літ. «Л» площею 30,1 м2, 
складу літ. «Л2» площею 5,4 м2, кузні літ. «М» площею 38,4 м2, складу літ. «Н» площею 
11,5 м2, насосної літ. «О» площею 5,3 м2, прохідної літ. «К» площею 19,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта: 22800, Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Не-
мирів, вул. Соборна, 281.

Зберігач: ПуАТ «ЮБІПАРТНЕР», код за ЄДРПОУ 36677299, адреса: 04050, 
м. Київ, вул. Артема, 60, офіс 20.

Відомості про об’єкт: частина комплексу будівель та споруд загальною пло-
щею 119,3 м2 у складі: навісу літ. «Л1» площею 9,6 м2, 1984 року побудови, складу 
літ. «Л» площею 30,1 м2, 1981 року побудови, складу літ. «Л2» площею 5,4 м2, 1984 
року побудови, кузні літ. «М» площею 38,4 м2, 1968 року побудови, складу літ. «Н» 
площею 11,5 м2, 1975 року побудови, насосної літ. «О» площею 5,3 м2, 1975 року 
побудови, прохідної літ. «К» площею 19,0 м2, 1988 року побудови. Фізичний стан 
будівель задовільний. Земельна ділянка окремо не виділена.

Початкова ціна без ПДВ – 52 566,00 грн, ПДВ – 10 513,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 63 079,20 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального 
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта привати-
зації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний 
термін за актом передання.

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

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

Грошові кошти в розмірі 6 307,92 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 14.11.2016 включно 
до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено 18.11.2016 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 проведен-
ня в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 
№ 1325, 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 Української універсальної біржі на 
електрону адресу: auk@uub.com.ua до 17.00. Протягом двох календарних днів з 
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Україн-
ської універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на 
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, 
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 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. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по 
Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 56-21-81, 
час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

лЬвівсЬка областЬ
інформація 

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

Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних 
об’єктів у складі: ліфт пасажирський (3 шт.), вентилятор ВДП-10, трансформатор 
ТМ 400/6, клапан Т-33, кран-балка ручна Г/Я 2т, ежектор водостійкий, бак мірний 
(2 шт.), бак зрошувальної води, бак робочої води (2 шт.), бак розпущення води, 
бак промивки води, гідротрансформатор (2 шт.), компенсатор (5 шт.), деаератор, 
компенсатор 2-лінзовий.

Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Зміна». Код за ЄДРПОУ 

22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, 
вул. Промислова, 4.

Відомості про об’єкт: складові об’єкта розташовані на території підприєм-
ства, на не призначеній для їх зберігання земельній ділянці під відкритим небом, 
внаслідок чого зазнають тривалого негативного впливу природних чинників. Дата 
випуску об’єкта оцінки – 1980 – 90-ті роки. Технічний стан одиниць – непридатний 
до використання (розкомплектованість, деформації, глибокі корозійні ураження), 
частина одиниць обладнання (вентилятор, трансформатор, клапан, баки) умовно 
придатні до використання після відновлювального ремонту).

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 36 500,00 грн; ПДВ – 7 300,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 43 800,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 4 380,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження по-

купцем об’єкта приватизації здійснювати після повної сплати ціни продажу за зго-
дою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ 
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. 
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на 
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ 
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні за методом зниження 
ціни – 14.11.2016 до 18.00.

аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено 
товарною біржею «українська міжрегіональна спеціалізована» 18.11.2016, 
час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових про-
позицій) – 14.00.

Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно 
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації 
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ 
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 
2015 р. за № 1147/27592 (зі змінами).

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Про-
тягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані 
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» 
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) 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 за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Укра-

їнська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а), 
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

інформація 
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження  

ціни в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних 

об’єктів у складі: шафа управління 317, шафа управління 2Щ317 (2 шт.), шафа 
управління 2ЩК317 (2 шт.), шафа управління 1Щ317, шафа управління ЩУ 317 
(4 шт.), шафа управління ЯС 317, шафа управління КИП 317, шафа управління ЯГ 
317 21, шафа управління ЯГ 317 22, шафа управління ЯГ 317 23, шафа управління 
317 19, шафа управління 317 19а, засувка 150 (22 шт.), засувка 100 (4 шт.), пові-
тряна засувка.

Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Зміна». Код за ЄДРПОУ 

22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, 
вул. Промислова,4.

Відомості про об’єкт: складові об’єкта оцінки розташовані у виробничо-
складських приміщеннях підприємства. Дата випуску – 1990-ті роки. Технічний 
стан – умовно придатний до використання після проведення робіт з відновлення 
експлуатаційної придатності. Шафи управління можуть бути використані як вну-
трішні елементи іншого електротехнічного обладнання.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 32 900,00 грн; ПДВ – 6 580,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 39 480,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта – 

3 948,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження по-

купцем об’єкта приватизації здійснювати після повної сплати ціни продажу за зго-
дою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ 
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. 
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на 
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ 
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні за методом зниження 
ціни – 14.11.2016 до 18.00.

аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено 
товарною біржею «українська міжрегіональна спеціалізована» 18.11.2016, 
час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових про-
позицій) – 14.00.

Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно 
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації 
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ 
від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 
2015 р. за № 1147/27592 (зі змінами).

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Про-
тягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані 
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» 
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) 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 за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Укра-

їнська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а), 
тел. (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

інформація 
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни  

в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – гараж літ. «А-1» за-

гальною площею 42,7 м2.
Адреса об’єкта: 80000, Львівська обл., Сокальський р-н, м. Сокаль, вул. Со-

нячна, 5а, гар. 1.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області, 

код за ЄДРПОУ 02361400. Адреса балансоутримувача: 79019, м. Львів, просп. 
В. Чорновола, 4.

Відомості про об’єкт: цегляний гараж зблокований з іншими приміщеннями 
гаражів. Висота приміщення – 2,55 м. Стіни цегляні, перекриття – залізобетон, дах 
плоский, покрівля рулонна, підлога – бетон, наявне електроосвітлення.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 62 900,00 грн, ПДВ – 12 580,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 75 480,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 7 548,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; питання землекористу-

вання вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу згідно з 
чинним законодавством; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації 
здійснювати після повної сплати ціни продажу за згодою державного органу при-
ватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ 
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. 
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на 
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ 
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 14.11.2016 до 18.00.
аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «українська 

міжрегіональна спеціалізована» 18 листопада 2016 року. Час початку торгів – 
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

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

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до за-
яви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.
ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спе-
ціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) 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 за місцем його розташування.
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26 жовтня 2016 року № 86 (1002)

фдму – 25 років

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

проДаж об’єктів групи Д

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

проДаж об’єктів групи е

житомирсЬка областЬ
інформація 

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

Назва об’єкта приватизації: банно-пральний комбінат разом із земельною 
ділянкою.

Місцезнаходження: Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Са-
дова, 32.

Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: банно-пральний комбінат розташований в середин-

ній частині населеного пункту та складається з банно-прального комбінату (літ. 
А-2) – двоповерхова цегляна будівля з підвалом загальною площею 918,8 м2, 
фундамент – залізобетонні блоки, перекриття – залізобетонні плити, інженерні 
мережі – відсутні, ступінь будівельної готовності – 66 %; будівлі (літ. Б-1) – одно-
поверхова цегляна будівля загальною площею 47,8 м2, фундамент стрічковий, 
бутобетоний, перекриття – залізобетонні плити, інженерні мережі відсутні, ступінь 
будівельної готовності – 66 % та пожежних резервуарів – наявні лише залишки 
залізобетонних конструкцій.

Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,5700 га, кадастровий но-
мер земельної ділянки 1820384800:01:005:0104, цільове призначення – для будів-
ництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.

Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – банно-прального комбі-
нату разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 274 427,00 грн (двісті сім-
десят чотири тисячі чотириста двадцять сім гривень 00 копійок), у т. ч.: об’єкта не-
завершеного будівництва – 148 856,00 грн (сто сорок вісім тисяч вісімсот п’ятдесят 
шість гривень 00 копійок); земельної ділянки – 125 571,00 (сто двадцять п’ять тисяч 
п’ятсот сімдесят одна гривня 00 копійок). ПДВ – 54 885,40 грн (п’ятдесят чотири 
тисячі вісімсот вісімдесят п’ять гривень 40 копійок).

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 329 312,40 грн 
(триста двадцять дев’ять тисяч триста дванадцять гривень 40 копійок), у т. ч.: 
об’єкта незавершеного будівництва – банно-прального комбінату – 178 627,20 грн 
(сто сімдесят вісім тисяч шістсот двадцять сім гривень 20 копійок) з урахуванням 
ПДВ; земельної ділянки – 150 685,20 грн (сто п’ятдесят тисяч шістсот вісімдесят 
п’ять гривень 20 копійок) з урахуванням ПДВ.

Умови продажу об’єкта приватизації: завершити будівництво об’єкта та ввести 
його в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта приймання-
передання із можливою зміною його первісного призначення; забезпечити вимоги 
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добу-
дови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва; 
протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передання здійснити 
державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного будівни-
цтва та земельну ділянку в установленому законом порядку; подальше відчуження 
об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований 
цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта не-
завершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, 
виключно за згодою РВ ФДМУ по Житомирській області, яке здійснює контроль 
за їх виконанням; використовувати земельну ділянку відповідно до цільового при-
значення та у випадку необхідності самостійно вирішувати питання щодо зміни її 
цільового призначення згідно з чинним законодавством України.

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

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

Грошові кошти в розмірі 32 931,24 грн (тридцять дві тисячі дев’ятсот трид-
цять одна гривня 24 копійки), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта пе-
рераховуються на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172. 
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ 13578893.

Кінцевий термін приймання заяв – 14 листопада 2016 року до 18.00.
аукціон в електронній формі буде проведено українською універсальною 

біржею 18 листопада 2016 року, час початку внесення цінових пропозицій 
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчен-
ня аукціону) – 12.00.

ЗакарПатсЬка областЬ
інформація 

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

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

розміром 22,5 %.
Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 22098117.

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

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

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову 
інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській обл., 10008, м. Жи-
томир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 402, тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з 9.00 до 
18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону мож-
на отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка, 52, 
тел. (0532) 56-00-37).

лЬвівсЬка областЬ
інформація 

про повторний продаж на аукціоні за методом зниження  
ціни в електронній формі об’єктів незавершеного  

будівництва (державна форма власності)
1. Назва об’єкта незавершеного будівництва: 20-квартирний житловий 

будинок.
Місцезнаходження: вул. Є. Коновальця,19, смт Щирець, Пустомитівськийр-н, 

Львівська обл.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: 20-квартирний житловий бу-

динок розташований на околиці смт Щирець. Під’їзна дорога – грунтово-щебенева. 
Відстань до дороги загального користування – до 800 м. Початок будівництва – 1991 
рік. Припинення будівництва – 1999 рік. Цегла першого поверху значно викришена 
із зовнішньої та внутрішньої сторони (внаслідок непроведення консервації), при 
спробі демонтажу цегла кришиться. Фундамент – з/б блоки, частково цегла. Ви-
сота фундаменту – з/б блоки 4 ряди.

Перекриття – з/б плити, підлога, двері та віконні блоки відсутні. Інженерні ко-
мунікації до будівлі не підведені.

Ступінь будівельної готовності – 5,25 %.
Земельна ділянка: 1 500,0 м2.
Ціна об’єкта без ПДВ – 243 500,00 грн, ПДВ – 48 700,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 292 200,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 29 220,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840, 
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк 
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.

З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Є. Коновальця, 19, смт Щи-
рець, Пустомитівський р-н, Львівська обл.

2. Назва об’єкта незавершеного будівництва: лікарня.
Місцезнаходження: вул. Молодіжна, 1а, с. Гійче, Жовківський р-н, Львівська обл.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: початок будівництва – 1985 

рік. Припинення будівництва – 1992 рік. Розміри будівлі 12,6 x 53,0 м та прибудова 
3,3 x 7,0 м. Висота будівлі – 13,2 м, висота приміщень – 3,0 м. Кількість поверхів – 4. 
По головній будові виконано: фундамент стрічковий, із залізобетонних блоків типу 
ФБС 24-5-6 у три шари, стіни цегляні товщиною 50 см, облицювання фасаду – си-
лікатна цегла під розшивку швів, перегородки цегляні, неоштукатурені, дверні та 
віконні перемички – з/б, перекриття – з/б плити розмірами 6,0 x 1,2 м, дах дво-
скатний, покрівля з азбестоцементних листів по дерев’яних кроквах, сходи – з/б, 
одномаршеві, без огородження, оздоблення внутрішнє відсутнє, підлога – цемент-
на стяжка, двері, вікна відсутні.

Інженерні комунікації до будівлі не підведені.
Ступінь будівельної готовності – 46,4 %.

Місцезнаходження товариства: 90415; Закарпатська обл., Хустський р-н, 
с. Липча, вул. Вакарова, 54.

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

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

Земельна ділянка: 3 500,0 м2.
Ціна об’єкта без ПДВ – 1 447 095,00 грн, ПДВ – 289 419,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 1 736 514,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 173 651,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840, 
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк 
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.

З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Молодіжна, 1а, с. Гійче, 
Жовківський р-н, Львівська обл.

Умови продажу об’єктів незавершеного будівництва:
завершення будівництва протягом 5 років без збереження первісного призна-

чення об’єкта; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього 
природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуата-
цію об’єкта; питання землекористування покупець вирішує самостійно з органами 
місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства; забороня-
ється подальше відчуження об’єкта приватизації протягом трьох років з моменту 
його придбання покупцем. Після спливу зазначеного терміну відчуження об’єкта 
приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, 
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу 
приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; протягом одного року з 
моменту підписання акта приймання-передання підготувати документи та здійсни-
ти відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на об’єкт приватизації; 
на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва 
об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору нада-
вати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо 
про виконання умов договору.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону 
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу 
участь у цьому аукціоні.

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

Плата за реєстрацію заяви ( по кожному об’єкту окремо) в сумі 17,00 грн та 
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на роз-
рахунковий рахунок № 37180500900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львів-
ській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській 
області, МФО 825014.

У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено 

18 листопада 2016 року філією «львівський аукціонний центр» Пат дак «на-
ціональна мережа аукціонних центрів» (електронна адреса: Filia.lac.nmac@
ukr.net). Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час 
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 14 листопада 2016 р. 
до 18.00 включно.

Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно 
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації 
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ 
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 
за № 1147/27592 (зі змінами). Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, 
що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Філії «Львівський 
аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» на електрон-
ну адресу: Filia.lac.nmac@ukr.net.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Філії «Львівський аукціонний центр» (вул. Саха-
рова, 46а, м. Львів, 79012) 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, затверджено-
го наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).

Додаткову інформацію можна отримати у Філії «Львівський аукціонний центр» 
ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (м. Львів, вул. Сахарова, 46а, 
тел./факс (032) 297-05-40, 297-05-41) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн.17,тел./факс 255-38-55).

Показники економічної діяльності за останні три роки

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

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Укра-
їнська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а), 
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній  

формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – службовий будинок, 

літ. «А-2», поз. 1, загальною площею 198,9 м2.
Адреса об’єкта: 80327, Львівська обл., Жовківський р-н, смт Магерів, 

вул. Л. Мартовича, 2.
Балансоутримувач: ПП «Газдиня», код за ЄДРПОУ 38853252 (зберігач).
Адреса балансоутримувача: 79066, м. Львів, вул. Полуботка, 5/5.
Відомості про об’єкт: двоповерховий службовий будинок з окремим входом 

загальною площею 198,9 м2, протягом останніх років не використовується. Наявні 
тріщини в цокольній частині, в будівлі є сліди протікання на стелі, підлога – бетон-
на стяжка, дощата, вікна відсутні, інженерні мережі не функціонують. Перекриття 
дерев’яне, покрівля – металева. Рік побудови – 1934.

Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 81 000,00 грн. ПДВ – 16 200,00 грн. 
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 97 200,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни об’єкта приватизації – 

9 720,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження 

покупцем об’єкта приватизації здійснювати після повної сплати ціни продажу за 
згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; 
питання землекористування покупець вирішує самостійно у порядку, визначеному 
чинним законодавством України.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ 
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. 
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на 
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ 
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 14.11.2016 до 16.00.
аукціон в електронній формі буде проведено філією «львівський аукціон-

ний центр» Пат дак «національна мережа аукціонних центрів» 18 листопада 
2016 року. Час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 14.00.

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, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592 
(зі змінами).

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: Filia.lac.nmac@ukr.
net. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «На-
ціональна мережа аукціонних центрів» (79012, м. Львів, вул. Сахарова, 46а) оригі-
нал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені 
копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих доку-
ментів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно 
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом 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 за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні у Філії «Львівський аукці-

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

харківсЬка областЬ
інформація 

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

Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення цокольного поверху № ІІ, ІV, 
22, 23, 23а, 23б в житловому будинку літ. «А-9» загальною площею 29,7 м2.

Балансоутримувач: ЗАТ «Харківське АТП-16358» (ліквідовано).
Адреса об’єкта: 61019, м. Харків, просп. Дзюби, 4.

Відомості про об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення цокольного поверху 
№ ІІ, ІV, 22, 23, 23а, 23б в житловому будинку літ. «А-9» загальною площею 29,7 м2, 
рік побудови – 1981.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 126 960,00 грн.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 105 800,00 грн; ПДВ – 21 160,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріаль-

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

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

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

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

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

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

Грошові кошти в розмірі 12 696,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р 
№ 37310053001203 в ДКСУ у Харківській області, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 
23148337, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Харківській області.

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

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до 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, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами.

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

аукціон в електронній формі буде проведено Пат дак «національна 
мережа аукціонних центрів» 25 листопада 2016 року, час внесення цінових 
пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових 
пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 21 листопада 2016 
року до 18.00.

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

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

Додаткову інформацію можна отримати в ПАТ ДАК «Національна мережа аук-
ціонних центрів» (02660, м. Київ, вул. Євгена Свестюка, 15, тел. (044) 541-15-74) 
та в РВ ФДМУ по Харківській області (м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 
304, тел. (057) 700-75-60).

ЧерHівецЬка областЬ
інформація 

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

майнового комплексу державного підприємства –  
новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики

Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс Новодністровської державної 
швейно-трикотажної фабрики.

Балансоутримувач: Новодністровська державна швейно-трикотажна фабрика. 
Код за ЄДРПОУ 25077191.

Місцезнаходження об’єкта: 60236, м. Новодністровськ, Сокирянський р-н, 
Чернівецька обл.

Види діяльності об’єкта: виробництво швейних, трикотажних виробів та ви-
робів з текстилю, роздрібна та оптова торгівля тканинами.

Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять 417 од. 
основних засобів, у т. ч.: транспортні засоби – 2 од., інші необоротні активи – 415 

од. Будівлі та споруди у підприємства відсутні. Основні засоби та запаси підпри-
ємства зберігаються в орендованому складі.

Відомості про земельну ділянку: –.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює ви-

робничу діяльність з 2005 р., продукція не випускається. Обсяг власного капіталу 
підприємства є від’ємним значенням і становить (–) 44,3 тис. грн. Заборгованість 
станом на 29.02.2016: дебіторська – немає; кредиторська – 240,7 тис. грн. Непо-
критий збиток минулих років – 537,8 тис. грн.

Підприємство збиткове, не рентабельне.
Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, 

утворення і розміщення відходів у підприємства: немає.
Чисельність працюючих: 2 особи (в. о. директора – 1, бухгалтер – 1).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 24 750,00, ПДВ – 

4 950,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 29 700,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець.
2. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи 

уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 
40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які за-
конодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та 
статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати пере-
ходу права власності.

3. Новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’язків підприєм-
ства.

4. Погашення кредиторської заборгованості підприємства станом на 
29.02.2016, зокрема: заборгованості із заробітної плати в сумі 104,9 тис. грн, 
зобов’язань перед бюджетом в сумі 49,8 тис. грн та зі страхування в сумі 69,6 тис. 
грн протягом 6 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу, іншої заборго-
ваності протягом 12 місяців з дня підписання до говору купівлі-продажу.

5. Створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в 

період чинності зобов’язань здійснюються за погодженням з державним органом 
приватизації із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань, 
не виконаних покупцем на момент такого відчуження.

7. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища».

8. У встановленому чинним законодавством порядку покупець зобов’язаний 
здійснити державну реєстрацію припинення Новодністровської державної швейно-
трикотажної фабрики шляхом її реорганізації протягом 18 місяців від дня переходу 
до покупця права власності на об’єкт приватизації.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 2 970,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ 
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539, 
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.

аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено 
18.11.2016 українською універсальною біржею, час початку внесення ціно-
вих пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових 
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відпо-
відно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої при-
ватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого 
наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні 
та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному 
вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.
ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Пол-
тава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках 
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також 
докази надсилання цих документів.

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

Кінцевий термін приймання заяв – 14.11.2016 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. До-

даткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адре-
сою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час 
роботи регіонального відділення – з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 
9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
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конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

конкурСи з  віДбору розробників Документації із землеуСтрою

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

проДаж об’єктів групи ж

житомирсЬка областЬ
інформація 

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

Назва об’єкта: їдальня.
Адреса: Житомирська обл., Чуднівський р-н, смт Великі Коровинці, вул. Те-

рещенка, 12.
Балансоутримувач: ВАТ «Коровинецький цукровий завод», ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 00372397. Адреса: 13240, Житомирська обл., Чуднівський р-н, 
смт Великі Коровинці, пров. Піонерський, 2.

Відомості про об’єкт: до складу об’єкта приватизації входять: будівля їдаль-
ні – одноповерхова цегляна, загальна площа – 421,0 м2, рік будівництва – 1964, 
фундамент стрічковий, бутовий, перегородки цегляні, покрівля – азбестофанера 
по дерев’яній обрешітці, підлога бетонна, плиточна, інженерні мережі – електро-
постачання; господарська будівля загальною площею 67,8 м2, фундамент бутобе-
тонний, стіни та перегородки цегляні, покрівля – азбестофанера, підлога бетонна, 
інженерні мережі відсутні.

Відомості про земельну ділянку: площа – 0,1805 га. Цільове призначення – для 
будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури. Кадастровий 
номер 1825855300:01:003:0011.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 69 468,00 грн, ПДВ – 13 893,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 83 361,60 грн.
Умови продажу: можливе перепрофілювання; здійснення заходів щодо збе-

реження навколишнього середовища, забезпечення дотримання санітарних та 
екологічних норм під час експлуатації об’єкта; подальше відчуження об’єкта при-
ватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, 
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою РВ ФДМУ по Жито-
мирській області; набуття права користування або власності на земельну ділянку 
здійснювати відповідно до чинного законодавства України.

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

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

Грошові кошти в розмірі 8 336,16 грн (вісім тисяч триста тридцять шість гривень 
16 копійок), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховується на ра-
хунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172. Одержувач коштів – РВ 
ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.

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

Кінцевий термін приймання заяв – 14 листопада 2016 року до 18.00.
аукціон в електронній формі буде проведено українською універсальною 

біржею 18 листопада 2016 року, час початку внесення цінових пропозицій 
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчен-
ня аукціону) – 12.00.

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

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

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

ний договором строк прийняти об’єкт; надавати продавцю необхідні документи, 
відомості, матеріали тощо про виконання умов договору; не перешкоджати про-
давцю у здійсненні контролю за виконанням умов договору; подальше відчуження 
та передача в заставу покупцем об’єкта в період чинності умов договору здійсню-
ється за погодженням продавця із забезпеченням переходу до нового власника 
всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження.

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

До участі в аукціоні не допускаються юридичні та фізичні особи, визначені в 
частині 3 статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», а саме: 
юридичні особи, власником більш як 25 % акцій (часток, паїв), яких є держава 
Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/
або кінцевим бенефіціарним власником (контролером), яких є резидент держави, 
визнаної Верховною Радою України державою – агресором, чи держава, визнана 
Верховною Радою України державою-агресором; органи державної влади; праців-
ники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні 
холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії 
та підприємства; особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визна-
чає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не 

ПолтавсЬка областЬ
інформація 

рв фдму по Полтавській області про оголошення конкурсу  
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу  

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

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

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт 
державної власності групи а – нежитлова будівля, літ. а-1, загальною пло-
щею 186,5 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: 37734, Полтавська 
обл., Оржицький р-н, с. Тарасенкове, вул. Шевченка, 7/1а, що перебуває на балансі 
СТОВ Агрофірма «Оржицька» (код за ЄДРПОУ 00845855).

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 № 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. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники 
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, 
м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на участь в аукціоні в трьох примір-
никах 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 26.04.1998 за № 400/2840 
(зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову ін-
формацію в робочі дні можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській обл., 10008, 
м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, кімн. 402, тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з 9.00 
до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону 
можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка, 
52, тел. (0532) 56-00-37).

м. київ
інформація 

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

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

за ЄДРПОУ 33370274, місцезнаходження: 03126, м. Київ, вул. Академіка Білець-
кого, 34.

Відомості про об’єкт: сауна – нежитловий будинок загальною площею 51,7 м2, 
тривалий час не функціонує, розташована в глибині території Філії «Холодоком-
бінат № 4», головним підприємством якої є ПП «Рось». Будинок одноповерховий, 
нежитлового призначення, цегляний, прибудований до технологічної будівлі (ко-
тельні), власником якої є ПП «Рось». Фундамент стрічковий, із залізобетонних плит, 
зовнішні стіни цегляні, перегородки цегляні, перекриття залізобетонне, покрівля – 
азбестоцементні листи. Рік введення в експлуатацію – 1996.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 470 920,00 (чотириста сімдесят тисяч 
дев’ятсот двадцять гривень 00 копійок). ПДВ – 94 184,00 (дев’яносто чотири тисячі 
сто вісімдесят чотири гривні 00 копійок).

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

співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом; 
особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим бе-
нефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або 
є пов’язаними особами таких осіб; юридичні особи чи пов’язані з ними особи, за-
реєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, 
або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства; фізичні особи 
чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної Верховною 
Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції від-
повідно до законодавства.

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

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

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

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

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

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

2. Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 08.09.2016 
№ 1667 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що під-
лягають приватизації» та наказ РВ ФДМУ від 17.10.2016 № 555 «Про приватизацію 
об’єкта державної власності групи А».

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

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

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

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відпо-
відно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із земле-

Умови продажу об’єкта: подальше використання сауни визначає покупець.
Засоби платежу – грошові кошти.
Переможець аукціону (покупець) виплачує ПАТ Державна акціонерна компанія 

«Національна мережа аукціонних центрів» Філія «Київський аукціонний центр» за 
проведення аукціону витрати у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни 
продажу об’єкта з урахуванням ПДВ.

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

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

аукціон в електронній формі в он-лайн режимі буде проводитись філією 
«київський аукціонний центр» Пат державна акціонерна компанія «націо-
нальна мережа аукціонних центрів» в системі електронних торгів 18 листо-
пада 2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, 
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.

Кінцевий термін приймання заяв (за три дні до дати проведення аукціону) – 14 
листопада 2016 року до 17.00.

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

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді до філії «Київський аукціонний центр» ПАТ Дер-
жавна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» на електрон-
ний ресурс https://nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації 
заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу філії «Київський аукціонний 
центр» ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних цен-
трів» (02660, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка (М. Раскової), 15) 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 за адресою: 03126, м. Київ, вул. Академі-
ка Білецького, 34 (літ. В), понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, п’ятниця – з 9.00 
до 16.00.

Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по м. Києву, адреса: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331, понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, п’ятниця – з 
9.00 до 16.00; телефон для довідок 281-00-34. 

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

ваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 грн, вноситься на р/р 
№ 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області, одержувач – РВ ФДМУ по 
Закарпатській області, код за ЄДРПОУ 22111310, МФО 812016. Призначення пла-
тежу: «Реєстраційний внесок для прийняття участі у аукціоні з продажу державної 
частки ТзОВ «Липчанблок».

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

Аукціон буде проводитись відповідно до Порядку здійснення підготовки до 
приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах 
господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснова-
них на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території 
України або за її межами, затвердженого наказом ФДМУ від 22.05.2012 № 723 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.06.2012 за № 937/21249.

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

Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 15 листопада 2016 
року до 17.00.

аукціон буде проведено 21 листопада 2016 р. об 11.00 за адресою: 
м. ужгород, вул. собранецька, 60, кімн. 315.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Закарпатська обл., Хустський 
р-н, с. Липча, вул. Вакарова, 54.

Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Закарпатській об-
ласті, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; телефон для довідок в Ужго-
роді (0312)61-38-83. 

устрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами); копія 
документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних 
осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовля-
ються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку 
у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому 
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); документи, 
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним зако-
нодавством 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 розро-
бити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік доку-
ментів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода 
на обробку персональних даних (для фізичних осіб – підприємців).

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

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

Кінцевий термін подання конкурсної документації – 21.11.2016 включно.
конкурс відбудеться 28.11.2016 о 14.00 у рв фдму по Полтавській об-

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

аПарат фдму
інформація 

про оголошення конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності

� Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс Первомайської 
гідроелектростанції. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ 
«Миколаївобленерго»; тел. (0512) 53-94-89. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: вул. Олександра Пушкіна, буд. 5, м. Первомайськ Миколаївської обл. Мета 
проведення оцінки: приватизація єдиного майнового комплексу за конкурсом 
з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. Телефон замовни-
ка конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. 
Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної ді-
яльності (коди КВЕД) Первомайської гідроелектростанції: виробництво елек-
троенергії, технічний нагляд за гідротехнічними спорудами, гідроагрегатами та 
електрообладнанням гідроелектростанції. Кількість об’єктів необоротних акти-
вів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком Первомайської 
гідроелектростанції, од.: будівлі – 12; гідротехнічні споруди – 4; обладнання та 
устаткування – 30. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) Первомайської 
гідроелектростанції: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій Первомайської гідроелектростанції станом на 31.05.2015, 
тис. грн: 16 137,22. Кількість земельних ділянок: –. Розмір земельних ділянок, 
усього: 1,1504 га. Місце розташування земельних ділянок: –. Цільове призна-
чення земельних ділянок: –. Правовий режим земельних ділянок: –. Нормативна 
грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: –. Наявність об’єктів, відомості про 
які містять державну таємницю: «ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-

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

Замовник і платник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133, 
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно 
до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вар-
тість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) ти-
сяч гривень.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження прак-
тичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових 
комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому 
числі прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікацій-
ні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж про-
фесійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, 
паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав 
на об’єкти інтелектуальної власності).

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

Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки – 50,00 тис. грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: єдиний (цілісний) майновий комп-

лекс у повному складі активів і зобов’язань (зокрема, ті, що належать до галузі ви-
робництва електроенергії); пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні 
господарського товариства (крім акціонерного товариства).

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштово-
го відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо 
до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. 
Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 3 листопада 2016 р.

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

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

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

інформація 
про оголошення конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності
� Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно – нежитлові приміщення загаль-

ною площею 858,0 м2 у будівлі за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 
29, що обліковуються на балансі Івано-Франківського філіалу державного підпри-

ємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут 
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ». Найменування балансоутримувача об’єкта оцін-
ки: Івано-Франківський філіал державного підприємства «Державний науково-
дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 29; тел.: 
(044) 285-08-97, (0342) 78-93-35. Мета проведення оцінки: укладення договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника кон-
курсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. 
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні 
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, 
од.: 34 (тридцять чотири) приміщення. Розмір статутного капіталу (власного ка-
піталу): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних за-
собів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (зазначається окремо за групами) – балансова залишкова вартість 
нежитлових приміщень загальною площею 858,0 м2 станом на 01.10.2016, тис. 
грн: 220,223. Кількість земельних ділянок: –. Розмір земельних ділянок, усього: –. 
Місце розташування земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ді-
лянок: –. Правовий режим земельних ділянок: –. Нормативна грошова оцінка 
земельних ділянок, тис. грн: –.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: «ні».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-

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

Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, 
вул. Кутузова, 18/9).

Платник послуг з оцінки – ТОВ «Чисте Прикарпаття».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно 

до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вар-
тість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) ти-
сяч гривень.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинно-
го сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження 
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матері-
альній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей 
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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: гараж літ. а-1 загальною площею 23,4 м2 ра-

зом із земельною ділянкою. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Управління Державної казначейської служби України у м. Маріуполі Донецької 
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, 
просп. Миру (колишній просп. Леніна (просп. Республіки)), буд. 10/20, гараж б/н. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для продажу на 
аукціоні. Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, 
тел./телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: gosim_14@spfu.gov.ua. Кіль-
кість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби): 1 бу-
дівля (прибудована, металева), земельна ділянка. Балансова залишкова вартість 
основних засобів 1,7 тис. грн. станом на 01.11.2015. Кількість земельних ділянок: 
одна. Розмір земельних ділянок, усього: 0,0024 га. Місце розташування земельних 
ділянок: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Миру (колишній просп. Лені-
на (проспект Республіки)), буд. 10/20, гараж б/н. Цільове призначення земельної 
ділянки: для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування (обслуговування гаража). Правовий режим земельної 
ділянки: використання на плановій основі (відповідно до генерального плану насе-
леного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського 
устрою з дотриманням державних стандартів і норм, регіональних та місцевих 
правил забудови). Нормативна грошова оцінка земельних ділянок: інформація 
відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною 
площею 674,9 м2 другого поверху будівлі ру (старе) з вбудованим при-
міщенням котельної. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП 
«Артемсіль», код за ЄДРПОУ 00379790. Місцезнаходження об’єкта оцінки: До-
нецька обл., м. Бахмут, м. Соледар, вул. Паркова, 3а. Мета проведення оцінки: 
визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по 
Донецькій області, тел./телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: fdmu14@
ukr.net. Платник робіт з оцінки: Соледарська міська рада. Наявність об’єктів, що 
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 31.10.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення 
загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Маріупольський державний університет, код за ЄДРПОУ 26593428. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Донецька обл., Приморський р-н, м. Маріуполь, просп. 
Будівельників, 129а. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./телефакс (057) 700-
03-14, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Перший 
український міжнародний банк». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016.

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення 
площею 1,0 м2 першого поверху будівлі вокзалу станції Шидловська. Найме-
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: Структурний підрозділ «Слов’янське 
будівельно-монтажне експлуатаційне управління» Регіональної філії «Донецька 
залізниця» ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», код за ЄДРПОУ 40150216. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Донецька обл., Слов’янський р-н, смт Черкаське, вул. Шидловська 
(Леніна), 108. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. За-
мовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, тел./телефакс (057) 700-
03-14, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЛОКО 
ДІДЖІТАЛ». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016.

� 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною 
площею 626,0 м2, у тому числі: приміщення першого поверху площею 
39,9 м2 та другого поверху площею 586,1 м2 учбового корпусу. Найменуван-
ня балансоутримувача об’єкта оцінки: Слов’янський хіміко-механічний технікум 
(код за ЄДРПОУ 00208775). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Центральна, 41. Мета проведення оцінки: визначення вартості 
майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по 
Донецькій області, тел./телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: fdmu14@ukr.
net. Платник робіт з оцінки: Донецький обласний палац дитячої та юнацької твор-
чості. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016.

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 сер-
тифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про 
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими пе-
редбачено 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, каль-
куляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання ро-
біт (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 під-
писання 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 встанов-

леною формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбаче-
них 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 необхід-
ності); 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, май-
дан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок (057) 700-03-27; 
700-03-14.

конкурс відбудеться 10 листопада 2016 року о 10.00 в рв фдму по до-
нецькій області за адресою: 61057, м. харків, майдан театральний, буд. 
1 (4-й поверх).

Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційно-
документального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не піз-
ніше 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: гідротехнічні споруди нагульного ставу «сокільча» пло-

щею 39,5 га. Місцезнаходження об’єкта оцінки: перебуває на річці Унава на те-
риторії Сокільчанської сільської ради (в межах та за межами населеного пункту) 
Попільнянського району Житомирської області. Балансоутримувач: ДП «Укрриба» 
(м. Київ, вул. Тургенівська, 82а). Мета проведення незалежної оцінки: визначен-
ня ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди. Дата оцінки: 31.10.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській 
області; платник робіт з оцінки – ПСП «Сокільча».

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповід-
но до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердже-
ного наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

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

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

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 максимальна ціна 
послуг з оцінки майна, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання 
переможця при оцінці об’єкта нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів неру-
хомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, 
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних 

пристроїв), становить 1 725,40 грн, окремо розташована будівля – 1 849,9 грн, 
комплекс будівель та споруд – 3 200,00 грн.

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

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

конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування 
цієї інформації об 11.00 у рв фдму по житомирській області за адресою: 
м. житомир, вул. 1 травня, 20, тел. для довідок 42-04-18.

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
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 

9,3 м2 на третьому поверсі чотириповерхової будівлі вокзалу ст. рубіжне (інв. 
№ 7610100000047). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Рубіж-
не, вул. Набережна, 1д. Балансоутримувач: структурний підрозділ «Попаснянське 
будівельно-монтажне експлуатаційне управління регіональної філії «Донецька за-
лізниця» ПАТ «Укрзалізниця». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оренди для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.10.2016. Платник: ПАТ «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ».

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення 
на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі побутового корпусу № 2 пло-
щею 35,6 м2 (інв. № 10301008). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська 
обл., м. Кремінна, просп. Дружби, 1. Балансоутримувач: Кремінський професій-
ний ліцей. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продо-
вження договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.09.2016. Платник: Філія Луганське обласне управління ПАТ «Державний ощад-
ний банк України».

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення на першому 
поверсі двоповерхової будівлі їдальні площею 74,59 м2 (інв. № 10310006). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Цен-
тральний, 17. Балансоутримувач: ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне учили-
ще». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення до-
говору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016. 
Платник: ФОП Курганова Г. В.

Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну 

документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних докумен-
тів, 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 вико-
нуватимуть 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 регіонального відділення, мають бути за-
вірені 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 Міністерством 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 під-
твердних документів, що містяться в конверті.

конкурс відбудеться 22 листопада 2016 р. о 10.00 у рв фдму по луган-
ській області за адресою: 93404, луганська обл., м. сєверодонецьк, бульв. 
дружби народів, 32а.

Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційно-
документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській облас-
ті, 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.

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: частина будівлі заводоуправління (шість кабінетів 
та коридор) на першому поверсі будівлі заводоуправління (інв. № 243028) 
загальною площею 196,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., 
м. Рубіжне, вул. Заводська, 1. Балансоутримувач: Рубіжнянський казенний хіміч-
ний завод «Зоря». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для 
укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.10.2016. Платник: ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Зоря».

Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну 

документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних докумен-
тів, а саме:

заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропози-
цію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, 
в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосе-
редньо 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 регіонального відділення, мають бути за-
вірені 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 Міністерством 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 під-
твердних документів, що містяться в конверті.

конкурс відбудеться 17 листопада 2016 р. о 10.00 в рв фдму по луган-
ській області за адресою: 93404, луганська обл., м. сєверодонецьк, бульв. 
дружби народів, 32а.

Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційно-
документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області 
не пізніше ніж за чотири робочих 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: виробничий майданчик зі збірних залізобе-

тонних плит загальною площею 1 344,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський завод 
збірних конструкцій». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). 
Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної 
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуван-
ням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної 
ділянки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 30.09.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Будмонтаж».

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною 
площею 6,0 м2 на першому поверсі в будівлі «б-3» – новий аеровокзал. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: 
ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Д. Галицького». Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ 
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки 

(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з 
оцінки – ФОП Мацура Тарас Степанович.

� 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення загальною 
площею 36,9 м2 на 11-му поверсі дванадцятиповерхової будівлі. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Балансоутримувач: ДП 
«Львівський інститут землеустрою». Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного 
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір 
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди 
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування 
земельної ділянки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна): 31.10.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП 
Філіпович Олег Володимирович.

� 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (№ 17, 16, 15) 
загальною площею 62,6 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Львів, смт Брюховичі, вул. Ясна, 3. Балансоутримувач: ЛДУДППЗ 
«Укрпошта». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахун-
ку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса за-
мовника 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, смт Брю-
ховичі, вул. Ясна, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ГО «Розвиток Громади».

� 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 6, 7 загаль-
ною площею 82,7 м2 в одноповерховій будівлі гаража (реєстровий номер 
33252672.43). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Курмановича, 
1а. Балансоутримувач: 1 об’єднаний загін Державної спеціальної служби тран-
спорту. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замов-
ника 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 Данилова 
Ольга Володимирівна.

� 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 3, 4 на першому по-
версі двоповерхової будівлі (літ. ж-2) та нежитлове приміщення № 10 в одно-
поверховій прибудові (літ. ж’) загальною площею 48,5 м2. 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 з метою про-
довження 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 – ПП «Гермес-Трейдінг-Захід».

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 рекомендована мак-
симальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 року 
та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,4 
грн для майданчиків, нежитлових приміщень та їх частин.

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

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3).

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

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та до-
датках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної 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 забезпе-
чення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових 
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції 
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а 
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити 
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

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

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

одесЬка областЬ
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єкта державної  
власності – об’єкта приватизації

�  Назва об’єкта оцінки: спорткомплекс з інвентарем (реєстровий 
№ 3004808.11.ааббак122, 3004808.15.ааббак126). Найменування ба-
лансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Одеський завод керамічних виробів». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Багрицького,12а. Мета прове-
дення оцінки: приватизація шляхом викупу. Телефон замовника конкурсу (048) 
728-72-62, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28, електронна адреса 
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди 
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комп-
лекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні 
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 7 
об’єктів основних засобів. Балансова вартість об’єкта (основні засоби) – 68,9 тис. 
грн. станом на 01.10.2010. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комп-
лексів, 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:  ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016. Інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 15).

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом ФДМУ 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 чинно-
го сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження 
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в 
нематеріальної формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості)».

Вимоги до претендентів для 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, інфор-
мація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента 
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом пошто-
вого відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або 
безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю органі-
заційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) 
до 18.00 15.11.2016. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку 
якого подано заяву на участь у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, 
який подає заяву.

конкурс відбудеться 18.11.2016 о 15.00 у рв фдму по одеській облас-
ті (65012, м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, кімн. 503) . телефон для 
довідок (048) 731-50-39.

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.16 № 10-36-11307 (вх. РВ від 23.06.16 
№ 01103886) «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з оцінки 

(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових 
прав на них».

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

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

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель.
Строк надання послуг з оцінки – 7 календарних днів.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки – 10 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштово-

го відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо 
до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. 
Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 3 листопада 2016 р.

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

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

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

ПіДСУмКИ
За результатами конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, прове-

дених 18.10.2016, переможцями конкурсу визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Експертно-консалтинговий союз» щодо 

визначення ринкової вартості нерухомого майна – трикімнатної квартири № 297 
площею 111,0 м2 на сьомому поверсі будинку за адресою: м. Київ, вул. Євгена 
Коновальця, 36е з метою проведення взаєморозрахунків. Строк надання послуг з 
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 500,00 гривень;

суб’єкта оціночної діяльності – ДП «Державний інститут судових економіко-
правових та технічних експертних досліджень» щодо визначення ринкової вартості 
машиномісць № 24, № 25, № 26, № 27 (загальною площею 59,3 м2) в будинку 
за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 44 з метою проведення взаєморозрахун-
ків. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг 
з оцінки – 2 400,00 гривень.

Продовження. Початок на стор. 3
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майна у першому кварталі 2016 року»: «за результатами аналізу звітності, отри-
маної від регіональних відділень, Фонд інформує про середні значення ціни послуг 
з оцінки майна, що склалася у першому кварталі 2016 року за групами об’єктів: 
об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є од-
ним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, 
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40 
грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та споруд – 3 
200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 грн; цілісний майновий 
комплекс – 10 580,00 грн.».

рівненсЬка областЬ
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
� Назва об’єкта оцінки: частина будівлі гаражів площею 58,16 м2. Най-

менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Рівненське міжрайонне управлін-
ня водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., 
смт Гоща, вул. Ковпака, 3. 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 Рівнен-
ській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ 
«Авто – Тест – Євро». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні акти-
ви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: ін-
формація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце 
розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення зе-
мельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інфор-
мація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016.

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

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

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, 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 від-
повідають об’єкту оцінки.

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

Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складан-
ня, 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 за-
лучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до 
Положення формами.

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

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

конкурс відбудеться 18 листопада 2016 року о 9.00 в рв фдму по рів-
ненській області за адресою: 33028, м. рівне, вул. 16 липня, 77.

Документи на участь у конкурсі приймаються до 14.11.2016 (включно) до 17.00 
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

херсонсЬка областЬ, арк 
та м. севастоПолЬ

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

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

� 1. Об’єкт: частина холу загальною площею 2,0 м2 на другому поверсі 
адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Регіонального сервісного 
центру МВС в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, за адресою: Хер-
сонська обл., Каланчацький р-н, автомобільна дорога Херсон – Краснопере-
копськ – Сімферополь, 83-й км. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК 
та м. Севастополі. Платник: Філія Херсонського обласного управління АТ «Ощад-
банк». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата 
оцінки: 31.10.2016.

� 2. Об’єкт: склад літера «н» площею 367,2 м2, склад літ. «м» площею 
351,6 м2, прохідна літера «р» площею 37,7 м2, пилорама літ. «л» площею 
72,0 м2, ремонтно-механічна майстерня «о» площею 1 009,3 м2, прибу-
дова літера «о1» площею 3,26 м2, прибудова літера «о2» площею 17,5 м2, 
господарське приміщення літера «П» площею 25,92 м2, вимощення II пло-
щею 1 168,80 м2, огорожа (ворота № 5 площею 6,0 м2, ворота № 6 площею 
12,0 м2, хвіртка № 8 – 1 шт., огорожа довжиною 738,26 м) за адресою: Хер-
сонська обл., Цюрупинський р-н, с. Виноградове, вул. Кірова,29, що перебувають 
на балансі Цюрупинського міжрайонного управління водного господарства. Замов-
ник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: Фермерське 
господарство «Турбаї». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запла-
нована дата оцінки 31.10.2016.

�  3. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 
110,5 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку за адресою: Херсонська обл., 
м. Олешки, вул. Крилова, 169, що перебуває на балансі комунального підприємства 
з обслуговування будинків та утримання території (КП «Побут»). Замовник: Виконав-
чий комітет Олешківської міської ради. Платник: Виконавчий комітет Олешківської 
міської ради. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована 
дата оцінки 31.10.2016.

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

З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення кон-
курсів, максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів нерухомого майна, яку 
може бути запропоновано учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, становить: 
приміщень, дахів, нерухомого майна для встановлення передавальних пристроїв, 
автотранспортних засобів – не більше ніж 1 725,40 грн, окремо розташованих бу-
дівель, гідротехнічних споруд – не більш ніж 1 849,90 грн.

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

заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за вста-
новленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим 
пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта 
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з дер-
жавною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформа-
цію про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки; 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання 
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про прове-
дення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів для об’єктів 
оренди); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із 

заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть за-
лучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної 
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земель-
ної ділянки) (додаток 2).

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

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

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

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

хмелЬницЬка областЬ
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів державної власності
� Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 373,0 м2 на 

першому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Старокостянти-
нівське управління Державної казначейської служби України Хмельницької області. 
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, пров. Поділь-
ський, 1. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. 
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.10.2016. Строк виконання робіт – до 5 календарних 
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник 
робіт з оцінки – Управління соціального захисту населення Виконавчого комітету 
Старокостянтинівської міської ради. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: 
приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім 
виробничо-складської).

� Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею 88,1 м2 (у 
т. ч. площа загального користування – 15,3 м2 ) в адміністративній будівлі. 
Балансоутримувач – Старокостянтинівська РДА Хмельницької області. Місцезна-
ходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Пушкіна, 4. Мета 
проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електро-
нна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; podil_68@spfu.gov.ua. Балансова 
залишкова вартість станом на 01.08.2016 – 431 551,00 грн. Дата оцінки – 31.10.2016. 
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ 
по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ПП «Обрій». Подібними 
об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комп-
лексного використання, крім виробничо-складської).

За рекомендацією ФДМУ максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, 
що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця конкурсу 
по оцінці об’єктів нерухомого майна (приміщень), – 1 725,40 грн.

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

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою 
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазна-
чено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на 
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку 
майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3) 
конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і 
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних 
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.

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

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

Конкурсна документація подається до сектору з кадрової роботи, організаційно-
документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по 
Хмельницькій області (каб. № 1) до 7 листопада 2016 року (включно) до 17.00.

конкурс відбудеться 11 листопада 2016 року о 10.00 у рв фдму по 
хмельницькій області за адресою: 29000, м. хмельницький, вул. собор-
на, 75.

ЧеркасЬка областЬ
інформація 

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

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

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

� 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення слюсарної 
майстерні площею 144,0 м2, частина нежитлового приміщення навчального 
корпусу (збиральний цех) площею 92,0 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Смілянський центр підготовки і пе-
репідготовки робітничих кадрів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Платона 
Симиренка, 2, м. Сміла, Черкаська область. Платник робіт з оцінки: ФОП Ігнатенко 
А. М. Дата оцінки: 30.09.2016.

ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного 
майна.

� 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на друго-
му поверсі площею 24,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Управління агропомислового розвитку Жашківської районної державної адміні-
страції. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Костромська, 17, м. Жашків, Черкаська 
область. Платник робіт з оцінки: ФОП Сіянко Т. А. Дата оцінки: 31.10.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху чотириповерхо-
вої адмінбудівлі площею 21,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інсти-
тут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «Ма-
дагаскар Тур Тревел Україна». Дата оцінки: 31.10.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху п’ятиповерхової 
будівлі площею 14,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дер-
жавне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-
економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «Елемонт». 
Дата оцінки: 31.10.2016.

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення нежитлової будівлі пло-
щею 14,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відділ Держ-
геокадастру у Жашківському районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: вул. Соборна, 29, м. Жашків, Черкаська область. Платник робіт з оцінки: 
ФОП Донець І. М. Дата оцінки: 31.10.2016.

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

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

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

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта 
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській об-
ласті за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: 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 ді-
яльності, який подає заяву.

Останній день подання заяв – 8 листопада 2016 року до 16.00.
конкурс відбудеться 14 листопада 2016 року об 11.00 в рв 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 бокової поверхні димової труби пло-
щею 9,0 м2 та фундаменту площею 7,5 м2 котельні (літ. д-і). Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Сторожинецький лісовий коледж. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., м. Сторожинець, вул. І. Крейтера, 1д. 
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 
55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс 
якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні акти-
ви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. 
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. 
грн:–. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвес-
тицій (зазначається окремо за групами): 222 187,00 грн (котельня літ. Д-І) станом 
на 30.09.2016. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів не-
рухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів 
акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 23,10 га. Місце розташу-
вання земельної ділянки: Чернівецька обл., м. Сторожинець, вул. І. Крейтера, 1д. 
Цільове призначення земельної ділянки: для господарських робіт. Правовий режим 
земельної ділянки: право користування. Нормативна грошова оцінка земельної ді-
лянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять держав-
ну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 30.09.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно, яке не увійшло до 
статутного капіталу тов «суховерхівське», утвореного в процесі приватизації, 
але перебуває на його балансі, а саме: частини будівлі колишнього медпункту (літ. 
А) загальною площею 42,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
ТОВ «Суховерхівське». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., Кіц-
манський р-н, с. Суховерхів, вул. Центральна, 31. Мета проведення оцінки: пере-
дача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовни-
ка 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 не-
завершених 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 капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами): 0,0 грн станом на 30.09.2016. Кількість земельних ділянок (зазнача-
ється 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: Чернівецька обл., Кіцманський 
р-н, с. Суховерхів, вул. Центральна, 31. Цільове призначення 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 ви-
ступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.

Платниками робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна висту-
патимуть: юридичні особи – ПрАТ «Київстар» та УДППЗ «Укрпошта».

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, – 1 725,4 грн.

До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються пре-
тенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, 
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за 
напрямком 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 квалі-
фікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися чинними 
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Дер-
жавному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Держав-
ного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого нака-
зом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13.08.2013 за № 637/23469.

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

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є: приміщення, частини будівель, зо-
крема офісні, торговельно-офісні, торговельна нерухомість та нерухомість під за-
клади громадського харчування.

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

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

ПіДСУмКИ
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 07.07.2016
1. Нежитлове приміщення (кімната 409) площею 36,6 м2 на четвертому по-

версі п’ятиповерхової будівлі навчально-виробничого корпусу (інв. № 10320001) 
за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 17. Пере-
можець конкурсу – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт».

2. Вбудоване нежитлове приміщення площею 13,7 м2 на п’ятому поверсі та 
частина даху площею 5,0 м2 п’ятиповерхової будівлі гуртожитку (інв. № 10300014) 
за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, пров. Клубний, 12. Переможець конкур-
су – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт».

3. Вбудовані нежитлові приміщення в будинок (інв. № 2020) (випробувальні 
кабіни № 5, 6, 7, 8, 9) площею 275,0 м2 за адресою: Луганська обл., м. Сєверо-
донецьк, вул. Промислова, 24в. Переможець конкурсу – ТОВ Агентство по не-
рухомості «Дісконт».

4. Нежитлове приміщення площею 133,55 м2 на першому поверсі будівлі 
їдальні (інв. № 10310006) за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. 
Центральний, 17. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М.

Продовження рубрики на стор. 7

оГоЛоШеннЯ Про нАмір ПереДАТИ ДерЖАВне мАЙно В оренДУ

 департамент орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а

волинсЬка областЬ
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу управління
 Балансоутримувач 

(код ЄДРПОУ, юридична адреса, 
контактний телефон)

Дані про об’єкт щодо якого надійшла заява на оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження
загальна 

площа, м2
вартість майна за незалеж-

ною оцінкою, грн
максимально можливий 

строк оренди
мета використання 

1 Державне агентство рибного 
господарства України

25592421, Державне підпри-
ємство «Укрриба», 04050, 
м. Київ, вул. Тургенєвська, 82а, 
тел. (044) 486-07-91 

Гідротехнічні споруди ставів, а саме: Зимувальні (6 шт.), Аська, 
Баська, Большой, Зимувальні Палацові, Клин, Лобаниха 2, 
Лобаниха 3, Лобаниха 1, Мостовий, Ново-Большой, Перелка, 
Головний та обводний канал НГ 

25592421.15.ААЕЖАГ605; 25592421.15.ААЕЖАГ629; 25592421.15.ААЕЖАГ630; 
25592421.15.ААЕЖАГ632; 25592421.15.ААЕЖАГ644; 25592421.15.ААЕЖАГ647; 
25592421.15.ААЕЖАГ651; 25592421.15.ААЕЖАГ652; 25592421.15.ААЕЖАГ649; 
25592421.15.ААЕЖАГ656; 25592421.15.ААЕЖАГ659; 25592421.15.ААЕЖАГ660; 
25592421.15.ААЕЖАГ684; 25592421.15.ААЕЖАГ611

Волинська обл.,
Луцький р-н, с. Несвіч 

– 1 052 000,00 2 роки 364 дні Для рибогосподарської 
діяльності

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 від-
повідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,
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фдму – 25 років

дніПроПетровсЬка областЬ
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

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

1 Міністерство освіти 
і науки України

02541792, ДПТНЗ «Орджонікідзевске професійно-технічне училище», м. Покров, 
вул. Л. Чайкіної, 17, тел. (05667) 4-38-974

Нежитлові вбудовані при-
міщення

Інформація відсутня м. Покров, вул. Л. Чай-
кіної, 17

185,2 451 690,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів

2 Міністерство освіти 
і науки України 

00493675, Державний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський державний аграрно-
економічний університет», м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25, тел. (056) 744-81-32

Частина нежитлового вбудова-
ного приміщення

00493675.1.БЕШСНП682 м. Дніпропетровськ, 
вул. Ворошилова, 25

5,0 65 822,00 5 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів 

3 Державна судова 
адмі ністрація України

34824364, Дніпропетровській окружний адміністративний суд, тел. (056) 753-04-65 Частина нежитлового вбудова-
ного приміщення

34824364.1.ЕЦФЯКВ520 м. Дніпро, вул. Академіка 
Янгеля,4

5,0 37 560,00 2 роки 11 місяців Розміщення банкомата та термінала обслуговування

4 Міністерство освіти 
і науки України

37861985, Автотранспортний коледж ДВНЗ «Криворізький національний університет», 
м. Кривий Ріг, вул. Тухачевського, 26, тел. (0564) 66-10-15

Частина даху 37664469.2.ДЮДГВВ005 м. Кривий Ріг, вул. Туха-
чевського, 26

7,5 91 339,00 2 роки 11 місяців Розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого 
(мобільного) зв’язку, оператора, та провайдера телекомунікацій, який на-
дає послуги з доступу до мережі Інтернет

5 Міністерство освіти 
і науки України

001299314, Дніпропетровський технікум зварювання та електроніки ім. Є. О. Патона, 
м. Дніпропетровськ, вул. К. Цеткін, 2а (Моссаковського), тел. (056) 377-24-15

Частина нежитлового вбудова-
ного приміщення 

Інформація відсутня м. Дніпропетровськ, 
вул. Моссаковського, 2а

25,0 124 029,00 2 роки 11 місяців Інше використання державного майна (надання послуг з навчання та 
підвищення кваліфікації газоелектрозварників, погодинне використання)

6 Міністерство освіти 
і науки України

00129320, ДВНЗ «Придніпровський енергобудівний технікум», м. Дніпро, вул. Космо-
навта Волкова, 6б, тел. 728-32-86

Частина нежитлового вбудова-
ного приміщення

Інформація відсутня м. Дніпро, вул. Космо-
навта Волкова, 6б

2,0 10 066,00 2 роки 11 місяців Розміщення банкомата

7 Міністерство внутріш-
ніх справ України

08805223, Державна установа «Територіальне медичне об’єднання МВС України по 
Дніпропетровській області», тел. (0562) 46-70-85

Частина нежитлового вбудовано-
го приміщення та частина даху

Інформація відсутня м. Дніпро, вул. Полігонна 
(Погребняка), 16

10,31 104 708,00 2 роки 11 місяців Розміщення оператора телекомунікацій, що надає послуги з рухомого 
(мобільного) зв’язку

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

житомирсЬка областЬ
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за незалежною оцін-

кою без ПДВ, грн
максимально можливий 

строк оренди мета використання

1 Державна аудитор-
ська служба України

13579792, Державна фінансова інспекція в Житомирській області, 10014, 
м. Жито мир, майдан С. П. Корольова, 12, тел. 47-43-66, факс 41-84-61

 Нежитлове приміщення гаража 13579792.44.АААДЕЕ478 Житомирська обл., м. Новоград-
Волинський, вул. Шевченка, 16

18,2 15 343,00 2 роки 364 дні Роміщення (зберігання) автомобіля

2 Міністерство освіти 
і науки України

05407870, Житомирський державний технологічний університет, 10005, 
м. Житомир, вул. Чуднівська, 103, тел. 24-14-22

Частина нежитлового приміщення фойє 
на першому поверсі навчального корпусу

05407870.1.ЧВДЕКЕ033 м. Житомир, вул. Чуднівська, 103 24,0 156 600,00 До 3 років Розміщення буфету в навчальному закладі 
(без реалізації товарів підакцизної групи)

3 Міністерство освіти 
і науки України

05407870, Житомирський державний технологічний університет, 10005, 
м. Житомир, вул. Чуднівська, 103, тел. 24-14-22

Щебенева площадка 05407870.1.ЧВДЕКЕ021 м. Житомир, вул. Чуднівська, 103 38,0 21 768,00 До 3 років Виробництво та постачання теплової енергії 
(встановлення блочно-модульної котельні)

4 Державна служба 
статистики України

02360412, Головне управління статистики у Житомирській області, 10003, 
м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6а, тел. 22-47-56

Нежитлове приміщення на 2-му поверсі 
адміністративної будівлі (літ. А-2)

АААДЕЕ881 м. Бердичів, вул. Європей-
ська, 19/10

26,3 71 931,00 До 3 років Розміщення складу

5 Державна служба 
статистики України

02360412, Головне управління статистики у Житомирській області, 10003, 
м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6а, тел. 22-47-56

Нежитлове приміщення на 7-му поверсі 
адміністративної будівлі (літ. А)

АААДЕЕ887 м. Житомир, вул. М. Сціборсько-
го (Я. Гамарника), 6а

17,8 60 435,00 2 роки 364 дні Розміщення офіса

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

ЗакарПатсЬка областЬ
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

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

1 Міністерство внутріш-
ніх справ України

08734492, Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по За-
карпатській області», Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 12, тел./факс (0312) 64-36-98

Вбудовані приміщення (поз. 113, 114, 115 на плані) на пер-
шому поверсі будівлі літ. А′ поліклініки, лікарні літ. А, А’, Д

– Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Грибоєдова, 12

21,0 123 911,00 35 місяців Розміщення офіс-
них приміщень

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: м. ужгород, вул. собранецька, 60, рв фдму по Закарпатській області. 
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

лугансЬка областЬ
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління 

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди

мета викорис-
тання

1 Державна казначей-
ська служба України

37336169, Управління Державної казначейської служби України у Біловодському районі Луганської 
області, 92800, Луганська обл., смт Біловодськ, вул. Центральна, 126, тел. (06466) 9-25-41

Частина вбудованого нежитлового приміщення (кімн. № 1-13) на пер-
шому поверсі двоповерхової будівлі (інв. № 10310001)

3736169.1.АААГБГ855 Луганська обл., смт Біловодськ, 
вул. Центральна, 126

4,0 8 500,00  
станом на 31.07.2016

2 роки 364 дні Розміщення бан-
комата

2 Міністерство освіти 
і науки України

02540479, ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище» Нежитлове вбудоване приміщення (кімн. 211) на другому поверсі п’яти-
поверхової будівлі навчально-виробничого корпусу (інв. № 10320001)

02540479.1.БКПТНЕ065 Луганська обл., м. Сєверодо-
нецьк, просп. Центральний, 17

36,6 64 342,00  
станом на 31.07.2016

2 роки 364 дні Розміщення офіса 

3 Міністерство освіти 
і науки України

00173290, Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий технікум Нежитлове вбудоване приміщення (кімн. 214) на другому поверсі не-
житлової будівлі (інв. № 10310004)

– Луганська обл., м. Лисичанськ, 
вул. В. Сосюри, 275

17,9 35 995,00  
станом на 31.07.2016

2 роки 364 дні Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: 93404, луганська обл., м. сєверодонецьк, бульв. дружби народів, 
32а, рв фдму по луганській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець 
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

лЬвівсЬка областЬ
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

1 Державна служба 
статистики України

02361400, Головне управління статистики у Львівській області, 79019, 
м. Львів, просп. В. Чорновола, 4, тел. 235-84-28

Вбудовані нежитлові приміщення № 59, 60, 61, 
62 на третьому поверсі будівлі

02361400.1.АААДЕЖ043 м. Львів, просп. 
В. Чорновола, 4

89,3 1 145 660,00  
станом на 31.08.2016

2 роки 364 дні Розміщення офісного 
приміщення

2 Міністерство обо-
рони України

37515252, Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ «Центральний про-
ектний інститут», 79008, м. Львів, вул. І. Франка, 61, тел. (032) 276-23-85

Нежитлові приміщення (№ 306, № 307) на шос-
тому поверсі будівлі

07989865.1. м. Львів, 
вул. І. Франка, 61

15,2 190 500,00  
станом на 31.07.2016

2 роки 364 дні Розміщення комп’ю тер-
ного клубу

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

рівненсЬка областЬ
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

1 Міністерство освіти 
і науки України

22556962, Рівненський державний аграрний коледж, 33001, 
м. Рівне, вул. Коперніка, 44, тел. (0362) 26-59-23

Частина нежитлового приміщення 
третього поверху гуртожитку № 2

22556962.1.БЕШСНП7214 м. Рівне, вул. Ду-
бенська, 37

54,4 335 100,00 2 роки 11 місяців Розміщення дошкільного навчального закладу

2 Державна фіскальна 
служба України

39410640, Рівненська митниця ДФС, 33023, м. Рівне, 
вул. Соборна, 104

Частина адміністративного 
будинку

– м. Рівне, вул. Мли-
нівська, 23а

14,65 46 970,00 2 роки 11 місяців Розміщення фінансової установи

3 Міністерство освіти 
і науки України

02071116, Національний університет водного господарства 
та природокористування, 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 
11, тел. (0362) 22-10-86

Частина приміщення першого 
поверху студентської їдальні

02071116.1.КЧЦШЧЮ290 м. Рівне, вул. Чор-
новола, 49а

255,05 1 028 770,00 2 роки 11 місяців 230,05 м2 – розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підак-
циз ної групи, у навчальному закладі; 25,0 м2 – розміщення буфету, 
що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. рівне, вул.16 липня, 77, рв фдму по рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з 
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

хмелЬницЬка областЬ
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
найменування реєстровий номер 

майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна служба статистики 
України

02362894, Головне управління статистики у Хмельницькій області, вул. Ге-
роїв Майдану, 36, м. Хмельницький, тел. (0382) 79-54-64

Приміщення на другому поверсі 
адміністративної будівлі

02362894.1.АААДЕЖ351 вул. Л. Українки, 154, м. Полонне, 
Хмельницька область, 30500

59,7 131 440,00 2 роки 11 місяців Розміщення управління Виконавчого комітету Полон-
ської міської ради об’єднаної територіальної громади

2 Державна служба України з питань 
геодезії, картографії та кадастру

00726866, ДП «Хмельницький науково-дослідний та проектний інститут зем-
леустрою», м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, тел. (0382) 72-33-01

Приміщення на шостому поверсі 
інженерно-лабораторного корпусу

00726866.8.ХЕЦАХП124 м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1 16,4 52 757,00 2 роки 11 місяців Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. хмельницький, вул. соборна, 75, рв фдму по хмельницькій 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».

ЧеркасЬка областЬ
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження

загаль-
на пло-
ща, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Українська державна буді-
вельна корпорація «Укрбуд»

31782788, Черкаське державне житлово-побутове підприємство «Жит-
лосервіс», вул. В’ячеслава Чорновола, 261/1, м. Черкаси, тел. 64-72-30

Частина нежитлових приміщень в одноповерховій адмін-
будівлі 

– вул. В’ячеслава Чорно-
вола, 257, м. Черкаси

281,07 433 900,00 2 роки 
364 дні

Розміщення складу, офіса, підсобних приміщень, виробництва та використан-
ня площ спільного користування

2 Міністерство оборони 
України

35123606, Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс», вул. Над-
пільна, 222, м. Черкаси, тел. (0472) 32-88-07

Частина нежитлової будівлі 33689922.6.ААААЕЖ192 вул. Тищика, 23а, 
м. Умань

38,7 39 340,00 2 роки 
364 дні

Надання побутових послуг населенню

3 Міністерство оборони 
України

35123606, Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс», вул. Над-
пільна, 222, м. Черкаси, тел. (0472) 32-88-07

Вагова літ. А та навіс літ. В 33689922.6.ААААЕЖ199 вул. Комарова, 7б, 
м. Умань, Черкаська обл.

64,9 76 200,00 2 роки 
364 дні

Розміщення автомобільного газозаправного пункту

4 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України 

14309563, Державне підприємство «Науково-дослідний інститут 
«Акорд», вул. Одеська, 8, м. Черкаси, тел. (0472) 32-49-61

Частина нежитлових приміщень: на першому та шостому по-
версі шестиповерхової адміністративно-виробничої будівлі

– вул. Одеська, 8, 
м. Черкаси

66,9 239 800,00 2 роки 
364 дні

Виробництво (44,1 м2) та використання площ спільного користування (22,8 м2)

5 Державна служба статис-
тики України

2357999, Головне управління статистики у Черкаській області, 
вул. О. Дашковича, 39, м. Черкаси, тел. (0472) 36-16-75

Частина нежитлового приміщення на першому поверсі 
двоповерхової адмінбудівлі 

02357999.1. ЧФАЯОБ088 вул. Миру, 2, м. Жаш-
ків, Черкаська обл.

85,59 184 870,00 2 роки 
364 дні

Розміщення офісних приміщень та інші види діяльності, що можливо розмістити 
в офісних приміщеннях, використання площ спільного користування (18,19 м2)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, тел. 37-34-48, 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».

м. київ
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер 
майна

місцезнаходження 
об’єкта оренди 

загаль-
на пло-
ща, м2

вартість майна за 
незалежною оцін-

кою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Державне управління 
справами

05905668, Державне видавництво «Преса України», 03047, м. Київ, 
просп. Перемоги, 50, тел. 545-82-42, факс 288-05-17

Нерухоме майно – нежитлове приміщення на 1-му поверсі 
редакційно-видавничого корпусу, літ. А

05905668.1.ААААЛЕ142 03047, м. Київ, просп. 
Перемоги, 50 

240,1 3 459 270,00  
станом на 31.07.16

2 роки 
11 міся ців

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслугову-
вання населення (сервісний центр по ремонту кавового обладнання)
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фдму – 25 років

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

Продовження. Початок рубрики на стор. 3 – 5

інформація 
рв фдму по Полтавській області про підсумки конкурсу  

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

оренди, що відбувся 14.07.2016
Переможцями конкурсу визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Експо-

центр» на проведення оцінки державного майна: нежитлового приміщення площею 
25,5 м2 за адресою: вул. Миру, 18, м. Комсомольськ, Полтавська обл., що облі-
ковується на балансі ПД УДППЗ «Укрпошта». Вартість виконаних робіт – 1 163,00 
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості» 
на проведення оцінки: пакета акцій публічного акціонерного товариства «Луценко», 
що містить 1 726 848 шт. акцій та становить 24,999 % статутного капіталу ПАТ, код 
за ЄДРПОУ 412292, за адресою: с. Свічкареве, Кобеляцький р-н, Полтавська обл., 
що обліковується на балансі ПАТ «Луценко». Вартість виконаних робіт – 4 110,00 
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

інформація 
рв фдму по рівненській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 07.07.2016
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки об’єктів оренди, а саме:
адміністративної будівлі загальною площею 495,9 м2, що перебуває на ба-

лансі Національної академії статистики, обліку та аудиту, за адресою: м. Рівне, 
вул. Полуботка, 13 з метою продовження договору оренди визнано ПП «Оцінка 

та Консалтинг». Вартість послуг – 1 800,00 грн, термін виконання – 8 календар-
них днів;

операторської газової заправки площею 9,9 м2 та майданчика з бетонним по-
криттям площею 705,5 м2, що перебувають на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко», 
за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 106 з метою укладення договору оренди ви-
знано ПП «Оцінка та Консалтинг». Вартість послуг – 1 800,00 грн, термін виконан-
ня – 8 календарних днів;

частини приміщення першого поверху студентської їдальні площею 25,0 м2 , 
що перебуває на балансі Національного університету водного господарства та при-
родокористування, за адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 49а з метою укладення 
договору оренди визнано ПП «Оцінка та Консалтинг». Вартість послуг – 1 800,00 
грн, термін виконання – 8 календарних днів;

частини нежитлового приміщення першого поверху гуртожитку № 1 площею 
53,86 м2, що перебуває на балансі Національного університету водного господар-
ства та природокористування, за адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 51 з метою 
укладення договору оренди визнано ПП «НІКоС.Оціночна компанія». Вартість по-
слуг – 1 700,00 грн, термін виконання – 8 календарних днів.

інформація 
рв фдму по сумській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 13.07.2016
1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частини 

нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Римського-
Корсакова, 2, що обліковується на балансі Сумського державного університе-
ту, з метою передачі в оренду визнано ФОП Даниленка Олександра Івановича, 
м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання 
послуг з оцінки – 970,00 грн.

2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частини 
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 87, 
що обліковується на балансі Сумського державного педагогічного університету 
ім. А. С. Макаренка, з метою передачі в оренду визнано СПД ФОП Приму Олесю 
Юріївну, м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість 
надання послуг з оцінки – 950,00 грн.

3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежит-
лового приміщення площею 17,5 м2 за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 
108, що обліковується на балансі Сумського будівельного коледжу, з метою 
передачі в оренду визнано ФОП Маслія Анатолія Федоровича, м. Суми. Строк 
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцін-
ки – 980,00 грн.

4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – не-
житлових вбудованих приміщень загальною площею 528,1 м2 за адресою: 
м. Суми, пл. Привокзальна, 5, що обліковуються на балансі Сумської дирекції 
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», з метою 
продовження терміну дії договору оренди визнано ПП ЕОФ «Апекс», м. Суми. 
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з 
оцінки – 1 100,00 грн.

5. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитло-
вих приміщень загальною площею 17,3 м2 за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 2, 
що обліковуються на балансі Управління інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю Сумської обласної державної адміністрації, з метою продовження 
терміну дії договору оренди визнано СПД ФОП Педченка Андрія Миколайовича, 
м. Суми. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання 
послуг з оцінки – 1 000,00 грн.

фДму повіДомляє

оГоЛоШеннЯ Про ПроВеДеннЯ КонКУрСіВ нА ПрАВо оренДИ мАЙнА

інФормАціЯ реГіонАЛьнИх ВіДДіЛень ФДмУ

харківсЬка областЬ
інформація 

рв фдму по харківській області про проведення конкурсу  
на право оренди нерухомого державного майна

� Назва об’єкта оренди: 7-поверховий адміністративний будинок, інв. 
№ 10310029, літ. а-7, пам’ятка архітектури (охоронний договір № 367) за-
гальною площею 1 955,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), 9, 
що перебуває на балансі Департаменту містобудування та архітектури Харківської 
обласної державної адміністрації.

Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
18.07.2016, становить 3 304 400,00 грн без ПДВ.

Орган управління: Харківська обласна державна адміністрація.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використан-

ня об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць орен-
ди – вересень 2016 року, яка без урахування Пдв становить 49 566,00 грн при 
орендній ставці 18 %, виходячи з ринкової вартості, згідно зі звітом про незалежну 
оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси 
інфляції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону Укра-
їни «Про державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25.12.2015.

2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення офіса.
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно 

з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, 

санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учас-

нику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць 
оренди за інших рівних умов.

6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану неза-
лежну оцінку замовникові оцінки протягом 7 календарних днів з моменту оголошен-
ня його переможцем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії.

7. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди протягом 20 ка-
лендарних днів з моменту оголошення його переможцем конкурсу під час відкрито-
го засідання конкурсної комісії з підписанням протоколу переможцем конкурсу.

8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого 
майна буде здійснюватися відповідно до вимог чинного законодавства.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі до-
кументи:

заяву на участь у конкурсі (у т. ч. обов’язково зазначити поштову адресу з ін-
дексом та контактний номер телефону претендента); конкурсні пропозиції щодо 
виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати;

відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представ-

ника 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;

б) для фізичної особи: 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 належ-
ним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – 
фізичної особи – платника єдиного податку (за останній звітній період) відповідно до 

Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого 
постановою КМУ від 31.08.11 № 906 та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження 
Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди 
майна, що належить до державної власності» від 15.02.2013 № 201.

Документи від претендентів на участь у конкурсі (крім пропозиції щодо розміру 
орендної плати), які розглядаються на засіданні конкурсної комісії з метою фор-
мування списку учасників, подаються за 7 робочих днів (до 13.00 останнього дня) 
до дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, у конвертах з написом «На конкурс оренда» 
з відбитком печатки претендента (за наявності) із зазначенням назви претендента 
і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газе-
ти «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди, 
за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18.

конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної 
плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 22-й календарний 
день з дня опублікування цієї інформації в газеті «відомості приватизації».

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

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на пра-
во оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 
№ 906.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем його 
розташування.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у РВ 
ФДМУ по Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, майдан Те-
атральний, 1.

інФормАціЯ Про оренДУ ВіЙСьКоВоГо мАЙнА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація 
цск Зсу про проведення конкурсу на право  

оренди нерухомого військового майна
� Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – нежит-

лове приміщення плавального басейну будівлі № 68 площею 36,2 м2 за адресою: 
м. Київ-03049, Повітрофлотський проспект, 6, що перебуває на балансі Централь-
ного спортивного клубу Збройних Сил України.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
30.06.2016 становить 458 200,00 грн без урахування ПДВ.

стартова орендна плата становить 6 845,53 грн (базовий місяць розра-
хунку – серпень 2016 року) без урахування Пдв. Мета використання – розмі-
щення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів (орендна ставка 
становить 18 %).

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси ін-
фляції.

Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використан-

ня зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах початковою 
орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його 
цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; 
забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і 
псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та 
правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному ста-

ні, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального 
фізичного зносу; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту 
підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди 
замовнику оцінки; компенсація орендодавцю податку на землю.

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

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

заяву про оренду;
відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: посвідчені нотаріусом копії 

установчих документів (статуту та установчого договору (у разі звернення госпо-
дарського товариства із заявою про оренду); свідоцтва про державну реєстра-
цію; довідку органу статистики про включення орендаря – юридичної особи до 
ЄДРПОУ; копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість 
(форма № 2-р); копію довідки про взяття на облік платника податку; копію ліцензії 
на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності (за наявності такого); 
документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; звіт 
про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебі-
торської і кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те, що 
щодо нього не порушено справу про банкрутство;

б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу 
учасника конкурсу (паспорт (стор. 1, 2, 11) тощо), або належним чином оформлену 
довіреність, видану представнику фізичної особи; копію ідентифікаційного коду (та-
кож для фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності); свідоцтво 
про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; свідоцтво 
про сплату єдиного податку або свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ (нотарі-
ально посвідчені); декларацію про доходи (звіт про фінансові результати суб’єкта 
малого підприємництва).

Запечатаний та опечатаний конверт з конкурсними пропозиціями.
Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються протягом 20 календарних 

днів з дати опублікування до 16.00 останнього дня (кімн. 15) за адресою: м. Київ-
03049, Повітрофлотський проспект, 10, Центральний спортивний клуб Збройних 
Сил України, в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника 
конкурсу (для фізичних осіб за наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу 
та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).

Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються протягом 20 ка-
лендарних днів після опублікування цієї інформації до 18.00 останнього 
дня (кімн. 15) за адресою: м. київ-03049, Повітрофлотський проспект, 10, 
центральний спортивний клуб Збройних сил україни.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розта-
шування.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі матеріально-технічного за-
безпечення Центрального спортивного клубу Збройних Сил України або за тел.: 
(044) 454-43-29, 236-49-64.

ПіДСУмКИ
інформація 

навчального центру державної прикордонної служби  
україни про підсумки конкурсу на право оренди  

нерухомого військового майна
За результатами конкурсу на право оренди об’єкта державної власності – вбу-

дованого нежитлового приміщення площею 35,98 м2 другого поверху будівлі штабу 
№ 2, що перебуває на балансі Навчального центру Державної прикордонної служби 
України, за адресою: 19601, м. Черкаси, с-ще Оршанець, вул. підполковника Крас-
ніка, 1 переможцем визнано ФОП Горового Геннадія Борисовича.

Продовження таблиці

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер 
майна

місцезнаходження 
об’єкта оренди 

загаль-
на пло-
ща, м2

вартість майна за 
незалежною оцін-

кою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

2 Державне управління 
справами

05415786, Державна наукова установа «Науково-практичний центр 
профілактичний та клінічної медицини», 01014, м. Київ, вул. Верхня, 5, 
тел. 287-3372, факс 287-6788

Нерухоме майно – нежитлове приміщення на 1-му по-
версі одноповерхової будівлі

05415786.1. ААААЛИ715 01014, м. Київ, 
вул. Верхня, 5 

39,7 558 400,00  
станом на 31.07.16 

2 роки 
11 міся ців

Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім 
товарів підакцизної групи

3 Міністерство освіти  
і науки України

16459396, Національний університет «Києво-Могилянська академія», 
04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2, тел. 425-60-59, факс 463-67-83

Нерухоме майно – нежитлове приміщення 16459396.1. УЛПСЖЧ014 01042, м. Київ, вул. Іва-
на Кудрі, 31а

5,0 71 000,00  
станом на 31.08.16

2 роки 
11 міся ців

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслугову-
вання населення (встановлення пральних машин самообслуговування) 

4 Міністерство освіти  
і науки України

01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ, просп. 
Космонавта Комарова, 1, тел.: 497-51-51, 408-30-27

Нерухоме майно – нежилі приміщення 01132330.1.КАТГНП035 м. Київ, вул. Ніжинська, 
29є (приміщення гурто-
житку № 12) 

38,5 477 650,00  
станом на 31.07.16

2 роки 
11 міся ців

Розміщення видавництва журналів і періодичних видань, що друкуються 
іноземними мовами

5 Міністерство освіти  
і науки України

01116223, Державний економіко-технологічний університет транспорту, 
03049, м. Київ, вул. М. Лукашевича, 19, тел.: 591-51-89, 591-51-18

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення 
(частини приміщення 3-го, 4-го, 5-го поверхів гуртожитку) 

01116223.1.АААКЛГ705 м. Київ, просп. Відрад-
ний, 52а

6,62 80 000,00  
станом на 31.07.16

2 роки 
11 міся ців

Розміщення телекомунікаційного обладнання провайдера телекомунікацій, 
який надає послуги з доступу до мережі Інтернет

6 Державна служба Украї-
ни з питань геодезії, 
картографії та кадастру

02571008, Державне підприємство «Український державний науково-
виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики ім. А. В. Шаха», 
02660, м. Київ, вул. Попудренка, 54, тел.: 292-02-00, 494-37-46

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на 
1-му поверсі будівлі

02571008.1.ЕЮРБОК003 м. Київ, вул. Попудрен-
ка, 54

6,0 67 200,00  
станом на 31.07.16 

2 роки 
11 міся ців

Розміщення закусочної, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

7 Міністерство енергетики 
та вугільної промисло-
вості України

37471933, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, 
01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30, тел. 206-38-44, факс 531-36-92

Нерухоме майно (763,6 м2 на 6-му та цокольному по-
верхах адміністративної будівлі та 39,75 м2 майданчика 
на прилеглій території)

37471933.1.ЖРЕЕПН287 м. Київ, вул. Б. Хмель-
ницького, 4 

803,35 16 356 800,00  
станом на 31.05.16

2 роки 
11 міся ців

Розміщення офіса та розміщення стоянки для автомобілів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн.107, тел. 281-00-18 в конверті з написом «Заява про оренду» із за-
значенням 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».

інформація 
про роботу фонду державного майна україни та хід виконання  

державної програми приватизації у вересні 2016 року
Фонд державного майна України (далі – Фонд) протягом звітного періоду 

здійснював виконання поставлених перед ним завдань, реалізацію функцій з 
управління об’єктами державної власності, створення умов для проведення про-
зорої приватизації та вживав відповідні заходи для успішного продажу в 2016 році 
визначених Урядом об’єктів.

1. результати приватизації державного майна.
У сфері приватизації Фонд здійснював заходи, спрямовані на виконання пла-

нового завдання з надходження коштів від приватизації, встановленого Законом 
України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» у розмірі 17,1 млрд грн.

У рамках реформування державного сектору економіки з урахуванням Мемо-
рандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом 
(пункт 34) відповідно до доручень Кабінету Міністрів України Фондом підготовле-
но проекти законів України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
(щодо списання безнадійного податкового боргу державних підприємств)» та «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення порядку 
ліквідації державних підприємств)», які в установленому порядку направлено Ка-
бінету Міністрів України. Дорученням Уряду законопроекти повернено Фонду для 
спільного доопрацювання із заінтересованими центральними органами виконавчої 
влади. На сьогодні Фондом здійснюється опрацювання отриманої інформації та 
визначення подальших кроків у здійсненні заходів з ліквідації державних підпри-
ємств, у яких відсутні активи.

З метою вдосконалення законодавства з питань приватизації Фондом за власною 
ініціативою підготовлено проекти законів України «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України (щодо спрощення процесу приватизації)» та «Про внесення 
змін до статті 15 Бюджетного кодексу України (щодо фінансування спеціального фон-
ду)», які узгоджено із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та 
направлено Міністерству юстиції України для проведення правової експертизи.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», 
Закону України «Про приватизацію державного майна» та постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 31 серпня 2016 року № 588 «Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року № 271» (далі – постанова № 588) 
наказами Фонду від 23 вересня 2016 року затверджено Перелік об’єктів груп В, 
Г, які підлягають продажу в 2016 році (№ 1761), план-графік виставлення об’єктів 
груп В, Г на продаж в 2016 році (№ 1762) та внесено зміни до Переліків об’єктів 
групи Е, що підлягають приватизації у 2015 – 2016 роках (№ 1763).

З метою виконання постанови № 588 та забезпечення продажу державних 
пакетів акцій ВАТ «Оріана», ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбі-
нат», ПАТ «Турбоатом», ПАТ по газопостачанню та газифікації «Коростишівгаз», 
ВАТ «Оснастка», ВАТ «Автоливмаш», ПАТ «Львівський завод «Автонаванта-
жувач», ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш», ВАТ «Тернопільобленерго», ВАТ 
«Запоріжжяобл енерго», ПАТ «Хмельницькобленерго», АК «Харківобленерго», 
ПАТ «Черкасиобленерго», ПАТ «Миколаївобленерго», ПАТ «Донбасенерго», ПАТ 
«ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», 
ПАТ «Київенерго», ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго», ПАТ «Центренерго», ПАТ 
«Одеська ТЕЦ», ПАТ «Херсонська ТЕЦ», ПАТ «Одесаобленерго», ПАТ «Микола-
ївська ТЕЦ», ПАТ «Одеський припортовий завод», ПАТ «Сумихімпром», ПрАТ 
«Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» Фондом розроблено про-
ект розпорядження Уряду «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету 
Міністрів України з питань приватизації», який направлено на погодження заінте-
ресованим органам виконавчої влади.

Для залучення широкого кола інвесторів до приватизації українських компаній 
Фондом на засадах прозорості, публічності та відкритості проводиться інформацій-
на компанія щодо об’єктів, які пропонуються до продажу. Презентаційна інформація 
про потенційні об’єкти приватизації оприлюднюється та регулярно оновлюється 
на офіційному веб-сайті Фонду. На сьогодні на сайті Фонду оприлюднено інфор-
мацію щодо 1 018 об’єктів груп А, Д, Ж та 176 об’єктів груп В, Г, Е. Інформаційні 
оголошення постійно розміщуються на офіційному веб-сайті Фонду та в офіційних 
друкованих виданнях державних органів приватизації, зокрема двічі на тиждень у 
газеті «Відомості приватизації».

Протягом вересня 2016 року конкурси з продажу пакетів акцій акціонерних 
товариств (АТ) не оголошувалися, договори купівлі-продажу пакетів акцій не 
укладалися.

На фондових біржах протягом вересня 2016 року Фондом запропоновано до 
продажу 3 пакети акцій 3 АТ загальною номінальною вартістю 121,046 млн грн, 
які не було продано.

Протягом звітного періоду органами приватизації змінено форму власності 9 
об’єктів державної власності, з яких 8 об’єктів групи А, 1 об’єкт групи Е, та за уго-
дами з органами місцевого самоврядування змінено форму власності 24 об’єктів 
комунальної власності групи А.

За оперативними даними, станом на 30 вересня 2016 року від прива-
тизації державного майна перераховано до загального фонду державного 
бюджету 72,856 млн грн, у тому числі протягом звітного місяця – 12,559 
млн грн.

2. регулювання оціночної діяльності.
Підготовлений Фондом разом із саморегулівними організаціями оцінювачів 

проект Закону України «Про внесення змін до законодавства про оцінку майна та 
професійну оціночну діяльність в Україні», який передбачає нові підходи до регу-
лювання та здійснення оціночної діяльності і викладає Закон України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» в новій редакції, 
готується для направлення Кабінету Міністрів України.

Метою законопроекту є забезпечення дерегуляції та демонополізації у сфері 
оціночної діяльності, підвищення якості оціночних послуг, посилення ролі само-
регулівних організацій оцінювачів.

3. корпоративне управління.
У сфері корпоративного управління Фонд станом на 30 вересня 2016 року здій-

снює управління корпоративними правами держави у 343 господарських товари-
ствах, з яких 127 господарських товариств мають у статутному капіталі державну 
частку понад 50 % (контрольний пакет), у тому числі 27 – державну частку 100 %, 
що становить 37 % загальної кількості господарських товариств, які перебувають 
у сфері управління Фонду.

Станом на 01 жовтня 2016 року господарськими товариствами, що перебу-
вають у сфері управління Фонду, прийнято рішення про нарахування за результа-
тами фінансово-господарської діяльності у 2015 році дивідендів на корпоративні 
права держави в розмірі 15,645 млн грн. До Державного бюджету України пере-
раховано 17,665 млн грн.

Крім того, станом на 01 жовтня 2016 року господарські товариства, в яких з 
незалежних від Фонду причин до 01 травня 2016 року не проведено чергових за-
гальних зборів акціонерів, до виключної компетенції яких віднесено питання розпо-
ділу прибутку товариства та затвердження розміру річних дивідендів (відповідно до 
абзацу восьмого частини п’ятої статті 11 Закону України «Про управління об’єктами 
державної власності»), сплатили до державного бюджету частину чистого прибутку 
в розмірі 1,229 млрд грн.

4. оренда державного майна.
Системна та комплексна робота Фонду у сфері орендних відносин дала змогу 

забезпечити виконання орендарями умов договорів оренди державного майна, 
загальна кількість яких на 30 вересня 2016 року становить 18 963. За оперативни-
ми даними, державними органами приватизації станом на 30 вересня 2016 року 
забезпечено надходження коштів до державного бюджету від оренди державного 
майна в сумі 770,979 млн грн, у тому числі у вересні 2016 року – 84,077 млн грн при 
встановленому річному плановому завданні 615,00 млн грн.

Підготовлено Управлінням  
економічного аналізу
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інформація 
рв фдму в херсонській області, арк та м. севастополі про підсумки 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 

до проведення оцінки державного майна, що відбувся 07.07.2016
Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 37,0 м2 першого поверху 

5-поверхової будівлі гуртожитку № 2 за адресою: м. Херсон, вул. Леніна, 55, що пе-
ребуває на балансі ВСП «Херсонське морехідне училище рибної промисловості 
Керченського державного морського технологічного університету», переможець 
конкурсу – ПП «Аргумент». Мета проведення незалежної оцінки – визначення рин-
кової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. 
Вартість робіт – 1 800,00 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.

Державне окреме індивідуально визначене нерухоме майно туристичної бази 
«Чорномор», що складається з: спальних корпусів: літ. «А», 480,4 м2; літ. «Ж, Й» по 
126,0 м2; літ «К, Л, М, Н, О, П» по 113,0 м2; літ. «Р, С, Т, У, Ф» по 111,5 м2; літ. «Щ, 
Ю», по 260,9 м2; літ. «Я», 160,6 м2; літ. «А1, А2, А3» по 160,6 м2; літ. «Ц», 47,3 м2; 
літ. «З», 126 м2, літ. «И», 126,0 м2, літ. «Г», 65,9 м2; літ. «Д», 65,9 м2, літ. «Е», 65,9 м2; 
літ. «Х», 47,3 м2; адміністративних корпусів літ. «В1», 149,6 м2; літ. «В2», 121,4 м2; 
їдалень літ. «Г1-Г5», 1293,0 м2; літ. «Є-Є5»; літ. «Д1», 243,5 м2; кафе-закусочної 
літ. «Ж1-Ж7», 515,0 м2; бібліотеки літ. «Е1»,122,5 м2; літнього кінотеатру, літ. «І1, 
І2», 631,0 м2; гральні дитячої літ. «Л1», 121,4 м2; № 14; складів літ. «М1», 67,2 м2; 
літ. «М2», 25,0 м2; літ. «М3», 64,0 м2; літ. «М4», 26,9 м2; літ. «М5», 28,7 м2; літ. «М6», 
9,9 м2; літ. «М7», 139,1 м2; літ. «М8», 123,8 м2; літ. «М9», 241,5 м2; літ. «М10», 67,2 м2; 
електрощитової літ. «Н1», 2,3 м2; санітарного блоку літ. «Н2», 122,4 м2; каналізацій-
ної відкачки «Н3», 18,0 м2; КНС «Н4»Ю, 27,0 м2; службової будівлі літ. «Н5», 122,2 м2; 
дизельної літ. «Н6», 113,9 м2; майстерні літ. «Н7», 64,9 м2; пральні літ. «Н8», 120,0 м2; 
туалету літ. «Н9», 7,1 м2; насосної літ. «Н10», 6,9 м2; гаража літ. «Н11», 124,5 м2; КПП 
літ. «Н12», 18,9 м2; туристичного корпусу літ. «П1»,122,4 м2; службової будівлі літ. 
«Р1, Р2», 71,2 м2; літ. «Р3», 125,0 м2; охоронного пункту літ. «Р4», 42,3 м2; автосто-
янки літ. «Р5», 4 712,5 м2; санітарних блоків літ. «Т1», 120,0 м2; літ. «Т2», 114,2 м2; 
санітарного блоку літ. «Ч», 122,0 м2; господарської будівлі літ. «Т3», 59,4 м2; № 51; 
більярдної літ. «У1» 125,0 м2; закусочної літ. «Ф1», 99,6 м2; бару з майданчиком 
літ. «Х1, Х2», 374,7 м2; медичного пункту літ. «Х3», 87,2 м2; танцмайданчиків № 1; 
№ 2; огорожі № 3 – 5; мостіння № 6 за адресою: Херсонська обл., Скадовський 
р-н, смт Лазурне, вул. Набережна, 5, переможець конкурсу – ПП «Аргумент». Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 49 800,00 грн. 
Строк виконання робіт – 5 днів.

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

оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 06.07.2016

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

оцінки
Переможець – 

СОД

Термін ви-
конання, 

календар-
них днів

Вартість 
виконан-
ня робіт, 

грн 
1 Нежитлове приміщення 1 199,0 м. Київ, вул. Здолбу-

нівська, 2
ФОП Острик Т. В. 4 4 900

2 Нежитлове приміщення 152,0 м. Київ, вул. Здолбу-
нівська, 2

ФОП Острик Т. В. 4 3 600

3 Частина нежитлового 
приміщення

1,0 м. Київ, вул. Ново-
костянтинівська, 18

ТОВ «Експерт» 2 3 200

4 Частина нежитлового 
приміщення

19,8 м. Київ, вул. Кіо-
то, 19

ПАТ ДАК «На-
ціональна мережа 
аукціонних цен-
трів»

4 3 250

5 Нежитлове приміщення 58,44 м. Київ, 
вул. Народного-
Ополчення, 9а

ТОВ «Ніка-
Експерт»

3 3 400

6 Нежитлове приміщення 18,6 м. Київ, вул. Ниж-
ньоюрківська, 8а

ФОП Острик Т. В. 4 3 200

7 Частина даху та май-
данчик

19,0 
(в т. ч. 9,0 
та 10,0)

м. Київ, вул. Акаде-
міка Заболотного, 21

ПП «Фірма «Кон-
крет»

4 4 000

8 Нерухоме майно 14,2 м. Київ, вул. Акаде-
міка Заболотного, 21

ТОВ «Експерт» 2 3 300

9 Нежитлове приміщення 116,0 м. Київ, бульв. Л. 
Українки, 26, літ. «А»

ФОП Острик Т. В. 4 3 500

10 Нежитлове приміщення 137,4 м. Київ, просп. 
Комарова, 1, кор-
пус № 1

ПАТ ДАК «Націо-
наль на мережа аук-
ціон них центрів»

4 3 550

11 Частина нежитлового 
приміщення

2,0 м. Київ, вул. Пугачо-
ва, 12/2

ТОВ «Укрспецек-
сперт»

4 3 250

12 Частина нежитлового 
приміщення

5,0 м. Київ, вул. Полі-
технічна, 12, корпус 
№ 12

ТОВ «Укрспецек-
сперт»

4 3 250

13 Частина даху 17,2 м. Київ, вул. І.Ку-
дрі, 31а

ПП «Фірма «Кон-
крет»

4 4 000

14 Частина нежитлового 
приміщення

54,0 м. Київ, вул. Авто-
транспортна, 6

ПАТ ДАК «На-
ціональна мережа 
аукціонних цен-
трів»

4 3 350

15 Нежитлове приміщення 29,1 м. Київ, вул. Костян-
тинівська, 68

ТОВ «Укрспецек-
сперт»

4 3 310

16 Частина нежитлового 
приміщення

3,0 м. Київ, вул. Блакит-
ного, 10

ТОВ «Укрспецек-
сперт»

4 3 220

17 Частина нежитлового 
приміщення

3,0 м. Київ, вул. Блакит-
ного, 4

ТОВ «Укрспецек-
сперт»

4 3 220

18 Частина нежитлового 
приміщення

3,0 м. Київ, вул. Блакит-
ного, 8

ТОВ «Укрспецек-
сперт»

4 3 220

19 Частина нежитлового 
приміщення

8,0 м. Київ, вул. Генера-
ла Родимцева, 7а

ТОВ «Укрспецек-
сперт»

4 3 220

20 Частина нежитлового 
приміщення

6,0 м. Київ, вул. Генера-
ла Родимцева, 7б

ТОВ «Реноме 
Груп»

3 3 200

21 Нежитлове приміщення 5,0 м. Київ, вул. Берди-
чівська, 1

ТОВ «Експерт» 2 3 200

22 Частина даху 10,0 м. Київ, вул. Генера-
ла Родимцева, 1а

СПД Чайка С. О. 4 4 000

23 Частина даху 19,5 м. Київ, вул. Ломо-
носова, 63

СПД Чайка С. О. 4 4 000

24 Частина даху 5,0 м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 11 

СПД Чайка С. О. 4 4 000

25 Нежитлове приміщення 53,3 м. Київ, вул. Василь-
ківська, 1

ТОВ «Укрспецек-
сперт»

4 3 390

26 Частина нежитлового 
приміщення

13,63 м. Київ, просп. Пе-
ремоги, 14

ТОВ «Реноме 
Груп»

3 3 300

27 Нежитлове приміщення 14,2 м. Київ, вул. Желя-
бова, 8

ТОВ «Експерт» 2 3 300

28 Частина нежитлового 
приміщення

41,1 м. Київ, вул. Ва-
сильківська, 1, кор-
пус №6

ТОВ «Укрспецек-
сперт»

4 3 390

29 Нежитлове приміщення 22,1 м. Київ, просп. Пові-
трофлотський, 31

ФОП Острик Т. В. 4 3 350

30 Нежитлове приміщення 16,6 м. Київ, вул. Ломо-
носова, 33/43

ФОП Острик Т. В. 4 3 350

31 Нежитлове приміщення 34,0 м. Київ, вул. Гар-
матна, 2

ФОП Острик Т. В. 4 3 350

32 Частина нежитлового 
приміщення – об’єкта 
культурної спадщини

10,0 м. Київ, просп. Пе-
ремоги, 54/1

ФОП Острик Т. В. 4 3 300

33 Нежитлове приміщення 43,1 м. Київ, вул. Обсер-
ваторна, 25

ТОВ «Ніка-
Експерт»

3 3 400

34 Частина нежитлового 
приміщення

10,0 м. Київ, вул. Дегтя-
рівська, 49г

ПП «Експерт-
Аналітик»

3 3 500

35 Нежитлове приміщення 91,0 м. Київ, вул. Клавді-
євська, 24

ФОП Острик Т. В. 4 3 450

36 Нежитлове приміщення 370,3 м. Київ, вул. Білиць-
ка, 38б

ФОП Чубенко Д. В. 4 3 900

37 Нежитлове приміщення 152,4 м. Київ, вул. Білиць-
ка, 38б

ФОП Чубенко Д. В. 4 3 700

38 Частина нежитлового 
приміщення

1,0 м. Київ, вул. В. Геть-
мана, 3

ФОП Чубенко Д. В. 4 3 300

39 Частина даху 2,0 м. Київ, вул. Інсти-
тутська, 4

ПП «Фірма «Кон-
крет»

4 4 000

40 Частина нежитлового 
приміщення – об’єкта 
культурної спадщини

1,0 м. Київ, вул. Ю. Ко-
цюбинського, 9

ПП «Експерт-
Аналітик»

3 3 200

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

об’єктів державної власності, що відбувся 18.07.2016
За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Нікіфоренко Галину Арсентіївну щодо ви-

значення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень част. № 15 
(4,0 м2), № 16 (7,4 м2), № 17 (4,0 м2) та загального користування б/н (4,1 м2) на 1-му 

поверсі навчального корпусу загальною площею 19,5 м2, що перебувають на балан-
сі Вищого професійного училища № 11 м. Вінниці, за адресою: м. Вінниця, Неми-
рівське шосе, 78 з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг 
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 520,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткєвича Володимира Євгеновича щодо 
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлової одноповерхової будівлі торго-
вельного павільйону (магазин) загальною площею 136,2 м2, що перебуває на балан-
сі Вищого професійного училища № 11 м. Вінниці, за адресою: м. Вінниця, Неми-
рівське шосе, 78 з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг 
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 520,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Аргумент» щодо визначення вартос-
ті об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 1 – 3,2 м2 та частина 
сходової клітки при центральному вході 0,8 м2 загальною площею 4,0 м2 на 1-му 
поверсі 3-поверхового навчального корпусу (літ. А), що перебувають на балансі 
Державного навчального закладу «Вище професійне училище № 7 м. Вінниця», 
за адресою: 21022, м. Вінниця, вул. Київська, 118 з метою продовження дії дого-
вору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання 
послуг з оцінки – 2 160,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Аргумент» щодо визначення вартості 
об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 20,0 м2 
на першому поверсі навчального корпусу, що перебувають на балансі Державно-
го професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище 
професійне училище», за адресою: 21009, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 5 з метою 
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. 
Вартість надання послуг з оцінки – 2 160,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Прокопенко Світлану Михайлівну щодо 
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 36 – 
11,3 м2 та част. № 40 – 3,4 м2, загальною площею 14,7 м2 на 2-му поверсі двопо-
верхової адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Головного 
управління статистики у Вінницькій області, за адресою: Вінницька обл., м. Немирів, 
пров. Некрасова, 6 з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг 
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 715,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення 
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 24 – 12,3 м2, част. 
№ 23 – 1,7 м2, част. № 2 – 2,0 м2, загальною площею 16,0 м2 на 11-му поверсі адмі-
ністративної будівлі, що перебувають на балансі Головного управління статистики 
у Вінницькій області, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15 з 
метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних 
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 600,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо 
визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого примі-
щення № 2 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що пе-
ребуває на балансі Вінницького окружного адміністративного суду, за адресою: 
21100, м. Вінниця, вул. Брацлавська, 14 з метою продовження дії договору орен-
ди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг 
з оцінки – 1 546,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткевича Володимира Євгеновича щодо 
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 23 
– 11,0 м2, № 24 – 11,0 м2, № 25 – 12,4 м2 та частина № 27 – 10,06 м2, загальною 
площею 44,46 м2 на 1-му поверсі двоповерхової будівлі з підвалом районного від-
ділу статистики, що перебувають на балансі Головного управління статистики у Ві-
нницькій області, за адресою: Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Немирів, пров. 
Некрасова, 6 з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з 
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 815,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Подільський центр судових експертиз» 
щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого 
приміщення вестибуля № 438 площею 8,0 м2 на першому поверсі 4-поверхового 
навчального корпусу № 2, що перебувають на балансі Вінницького національного 
технічного університету, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 
95 з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 510,00 грн.

інформація 
рв фдму по вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 20.07.2016

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Реверу Олену Анатоліївну щодо визначення 

вартості об’єкта державної власності групи А – нежитлових приміщень двоповерхо-
вої прибудови до будівлі бойлерної площею 142,7 м2, що перебувають на балансі 
ПАТ «Вінницяобленерго», за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Короленка, 31а з 
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 500,00 грн.

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

незалежної оцінки державного майна, що відбувся 19.07.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки майна:
частини нежитлового приміщення, службово-виробничої будівлі площею 

9,6 м2 за адресою: 44332, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, 
вул. Прикордонників, 41; визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення 
договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 000,00 грн та строк виконання робіт 
з оцінки – 5 календарних днів;

виробничого будинку (цех з переробки деревини) загальною площею 662,1 м2 
за адресою: 44622, Волинська обл., Маневицький р-н, с. Троянівка, вул. Заліз-
нична, 35а; визнано ТОВ «Волинь-експерт»; мета оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору 
оренди; вартість робіт з оцінки – 1 200,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 
5 календарних днів.

інформація 
рв фдму по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 14.07.2016
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності перемож-

цями визнано:
1. ТОВ «Національна експертно-правова група» на виконання робіт з оцінки 

об’єктів оренди:
частини нежитлового приміщення (літ. А, частини приміщення № 23) площею 

10,0 м2 першого поверху триповерхової адміністративної будівлі, реєстровий 
№ 21560045.800.АААЖЖБ505. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька 
обл., м. Приморськ, вул. Соборна (стара назва Кірова), буд. 80. Балансоутримувач 
майна: ЗД УДППЗ «Укрпошта». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 450,00 грн, 
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору 
на проведення оцінки об’єкта оренди;

частини нежитлових приміщень (літ. Б. частини приміщень № 1, № 2, № 3, 
загальною площею 10,0 м2) другого поверху триповерхової основної будівлі, реє-
стровий № 21560045.800.АААЖЖБ354. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запо-
різька обл., Пологівський р-н, м. Пологи, вул. Єдності (стара назва Горького), буд. 
29. Балансоутримувач майна: ЗД УДППЗ «Укрпошта». Вартість виконання робіт з 
оцінки – 4 450,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати 
підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;

нежитлових приміщень (літ. А-3, приміщення № 87 та частини приміщення № 80 
загальною площею 10,0 м2), вбудованих у другий поверх триповерхової адміні-
стративної будівлі, реєстровий № 21560045.800.АААЖЖБ303. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, буд. 
15. Балансоутримувач майна: ЗД УДППЗ «Укрпошта». Вартість виконання робіт з 
оцінки – 4 450,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати 
підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;

частини нежитлового приміщення (літ. А-І, А-ІІ, частини приміщення № 2-1 
загальною площею 10,0 м2) одноповерхової адміністративної будівлі, реєстровий 
№ 21560045.800.АААЖЖЖБ120. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька 
обл., Михайлівський р-н, смт Михайлівка, вул. Пушкіна, буд. 106а. Балансоутри-
мувач майна: ЗД УДППЗ «Укрпошта». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 450,00 
грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання до-
говору на проведення оцінки об’єкта оренди;

нежитлових приміщень № 10, № 11 та частин приміщень спільного користуван-
ня № 1, 2, 3, 9 загальною площею 35,3 м2, вбудованих у перший поверх будівлі (літ. 
А-2, реєстровий № 02360576.31.АААДЕЕ931). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Бейбулатова, 11. Балансоутримувач майна: 
Головне управління статистики у Запорізький області. Вартість виконання робіт з 
оцінки – 4 450,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати 
підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;

нежитлового приміщення № 8 першого поверху будівлі (літ. А-2), реєстровий 
№ 02360576.31.АААДЕЕ931, загальною площею 31,2 м2. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Бейбулатова, 11. Балансоутримувач 
майна: Головне управління статистики у Запорізький області. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 4 450,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів 
від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;

частини вбудованого в перший поверх будівлі (літ. А, реєстровий 
№ 01125761.1АААИБЕ743) нежитлового приміщення холу №107 загальною пло-
щею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. М. Горького, 6. Балансоутримувач майна: Бердянська філія державного під-
приємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Бердянського 
морського порту). Вартість виконання робіт з оцінки – 4 400,00 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення 
оцінки об’єкта оренди;

частини замощення І з правого боку фасадної стінки будівлі (літ. Б-2), загальною 
площею 9,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний 

(Леніна), 6б. Балансоутримувач майна: ЗД УДППЗ «Укрпошта». Вартість виконання 
робіт з оцінки – 4 450,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів 
від дати підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;

2. Приватне підприємство «Оціночна фірма «Аналітик» на виконання робіт з 
оцінки об’єктів оренди:

частини нежитлового приміщення (літ. А-3, частини приміщення № 2 площею 
10,0 м2) першого поверху триповерхової адміністративної будівлі, реєстровий 
№ 21560045.800.АААЖЖБ211. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька 
обл., Якимівський р-н, смт Якимівка, вул. Центральна (стара назва Леніна), буд. 
54. Балансоутримувач майна: ЗД УДППЗ «Укрпошта». Вартість виконання робіт з 
оцінки – 3 900,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні від дати 
підписання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;

частини нежитлового приміщення (літ. А, частина приміщення № 3 площею 
10,0 м2) першого поверху двоповерхової адміністративної будівлі, реєстровий 
№ 21560045.800.АААЖЖБ176. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., 
Розівський р-н, смт Розівка, вул. Центральна (стара назва Леніна), буд. 100. Ба-
лансоутримувач майна: ЗД УДППЗ «Укрпошта». Вартість виконання робіт з оцінки 
– 4 300,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підпи-
сання договору на проведення оцінки об’єкта оренди;

частини нежитлового приміщення (літ. А, частина приміщення № 15, площею 
10,0 м2) першого поверху двоповерхової адміністративної будівлі, реєстровий 
№ 21560045.800.АААЖЖБ525. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., 
Веселівський р-н, смт Веселе, вул. Пушкіна, буд. 29. Балансоутримувач майна: ЗД 
УДППЗ «Укрпошта». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 300,00 грн, строк вико-
нання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору на прове-
дення оцінки об’єкта оренди.

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

незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 19.07.2016
1. Група інвентарних об’єктів загальною площею 269,93 м2, у складі: нежит-

лове вбудоване приміщення площею 207,99 м2 в будівлі господарського корпусу 
(інв. № 10310009) та нежитлове вбудоване приміщення площею 61,94 м2 в будівлі 
гаража (інв. № 10310013) за адресою: Луганська обл. м. Сєверодонецьк, просп. 
Центральний, 17. Переможець конкурсу – ПАТ Державна акціонерна компанія «На-
ціональна мережа аукціонних центрів».

2. Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 42,4 м2 
(кімн. № 1-23) (інв. № 1030001) за адресою: Луганська обл., смт Біловодськ, 
вул. Центральна, 126. Переможець конкурсу – ПАТ Державна акціонерна компанія 
«Національна мережа аукціонних центрів».

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 19.07.2016

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки з метою визначення ринкової вартості об’єкта прива-
тизації шляхом продажу на аукціоні – будівлі пожежного сараю площею 36,6 м2, 
яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ТОВ «Чорноострівське 
хлібоприймальне підприємство» і обліковується на балансі ТОВ «Чорноострівське 
хлібоприймальне підприємство», за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький 
р-н, с. Мар’янівка, вул. Вокзальна, 1 визнано ПП «Консалтинг – сервіс». Вартість 
виконання робіт з оцінки – 2 700,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання 
робіт – 7 календарних днів.

2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – при-
міщення загальною площею 28,7 м2, частини корпусу № 27, що обліковується на 
балансі ДП «Новатор», за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17 ви-
знано ФОП Остренюк Л. В. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 715,00 грн (без 
урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

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

незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 18.07.2016
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення від-

новної вартості для цілей оренди):
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту – 1/6 частині водонапірної башти, що пере-

буває на балансі Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту ДСНС України, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Кос-
монавтів, 90 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 800,00 грн, строк – 5 календарних 
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);

ПП «Аксіома» по об’єктах:
частині даху будівлі учбового корпусу № 4 площею 21,0 м2 та частині технічного 

поверху площею 9,8 м2, що перебувають на балансі Чернігівського національного 
технологічного університету, за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95 (вартість 
виконання робіт з оцінки – 2 190,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати під-
писання договору про надання послуг з оцінки майна);

нежитловому приміщенню загальною площею 15,3 м2 двоповерхової будів-
лі їдальні, що перебуває на балансі ДНЗ «Сокиринський професійний аграрний 
ліцей Чернігівської області», за адресою: Чернігівська обл., Срібнянський р-н, 
с. Сокиринці, вул. О. Вересая, 10 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 460,00 
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг 
з оцінки майна);

приміщенню магазину площею 71,3 м2 у підвалі восьмиповерхового блоку 
адмінбудівлі, що перебуває на балансі Чернігівського філіалу ДП «Державний 
науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструк-
ція», за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 21а (вартість виконання робіт з оцін-
ки – 2 020,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про 
надання послуг з оцінки майна);

ПП «Ві Ай Пі Департамент» по об’єкту – частині нежитлового приміщення пло-
щею 3,0 м2 на другому поверсі будівлі гуртожитку, що перебуває на балансі Чер-
нігівського професійного ліцею залізничного транспорту, за адресою: м. Чернігів, 
пров. Олексія Бакуринського (колишній пров. Папанінців), 18а (вартість виконання 
робіт з оцінки – 2 500,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання до-
говору про надання послуг з оцінки майна).

інформація 
рв фдму по Закарпатській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення  
незалежної оцінки майна, що відбувся 19.07.2016

Для проведення незалежної оцінки:
частини приміщення холу (поз. 45) та приміщення (поз. 56) загальною площею 

11 м2 першого поверху будівлі літ. «А», навчально-лабораторного корпусу літ. «АА'». 
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 
14, з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта 
оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр», вартість послуг – 2 000,00 грн, термін 
виконання – до 5 днів;

частини холу (поз. 45) площею 2,0 м2 першого поверху будівлі літ. «А», 
навчально-лабораторного корпусу літ. «АА'». Місцезнаходження об’єкта: Закар-
патська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14, з метою укладення договору 
оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шас-
тун С. Г., вартість послуг – 1 700,00 грн, термін виконання – 5 днів;

частини коридору (поз. 31) площею 2,0 м2 третього поверху будівлі літ. «А», 
навчально-лабораторного корпусу літ. «АА'». Місцезнаходження об’єкта: Закар-
патська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14, з метою укладення договору 
оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Ми-
цьо І. В., вартість послуг – 1 850,00 грн, термін виконання – 5 днів.

інформація 
рв фдму по львівській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 20.07.2016
Державна власність:
окреме індивідуально визначене майно – нежитлові приміщення 1-го поверху 

(позн. ІІІ, 15, 17-19) загальною площею 79,5 м2 в будівлі колишнього готелю (А-2), 
Львівська обл., Радехівський р-н, с. Павлів, просп. Юності, 6а, мета проведення 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом 
продажу на аукціоні. Переможець –  суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ», 
термін виконання робіт – 3 к. дні, вартість робіт – 1 680,00 грн.

Комунальна власність:
окреме індивідуально визначене майно – нежитлове приміщення (технічного 

поверху) площею 45,5 м2, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Сокальська, 1, мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його привати-
зації шляхом викупу. Переможець –  суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна 
Українська Консалтингова Компанія», термін виконання робіт – 3 к. дні, вартість 
робіт – 1 700,00 грн;

окреме індивідуально визначене майно – нежитлове приміщення площею 
34,7 м2, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Бандери, 11, мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом викупу. 
Переможець – суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтин-
гова Компанія», термін виконання робіт – 3 к. дні, вартість робіт – 1 700,00 грн;

об’єкт незавершеного будівництва – 2, 3 та 4-та блок-секції житлового бу-
динку № 1 разом із земельною ділянкою площею 0, 3241 га, кадастровий номер 
4611800000:02:004:0022, Львівська обл., м. Червоноград, мкр-н «Набережний», 
вул. Корольова, 18, мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Переможець –  суб’єкта 
оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська Консалтингова Компанія», термін 
виконання робіт – 5 к. днів, вартість робіт – 5 600,00 грн.


