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управління приватизації об’єктів груп а, д та ж, т. 280-42-34

проДаж об’єктів групи а

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
вінницька область

Двоповерхова будівля банку, А, площею 380,1 м2; підвал, А/п, пло-
щею 94,2 м2 за адресою: Вінницька обл., м. Гайсин, вул. 1 Травня, 1, 
що перебувають на балансі Департаменту регіонального економічно-
го розвитку облдержадміністрації. Приватизовано фізичною особою, 
яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 2 102 818,80 грн, у т. ч. 
ПДВ – 350 469,80 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ  
ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ 

Перелік  
об’єктів державної власності групи а, що підлягають 

приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 22.01.2016 № 109)

львівська область
Окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля (га-

ражі) загальною площею 45,7 м2 за адресою: 81400, Львівська обл., 
м. Самбір, вул. Козацька, 6а, що перебуває на балансі Головного управ-
ління статистики у Львівській області (код за ЄДРПОУ 02361400).

Окреме індивідуально визначене майно – будівля гаража літ. «Б-1» 
загальною площею 54,2 м2 за адресою: 81000, Львівська обл., Яво-
рівський р-н, м. Яворів, вул. М. Котляревського, 3, що перебуває на 
балансі Головного управління статистики у Львівській області (код за 
ЄДРПОУ 02361400).

Окреме індивідуально визначене майно – гараж, А-1, загальною пло-
щею 42,7 м2 за адресою: 80000, Львівська обл., Сокальський р-н, м. Со-
каль, вул. Сонячна, 5а, гар. 1, що перебуває на балансі Головного управ-
ління статистики у Львівській області (код за ЄДРПОУ 02361400).

київська область
інформація  

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

1. Назва об’єкта: нежитлова будівля – їдальня загальною пло-
щею 217,5 м2 (літ. 1а), ґанок (літ. а), ґанок (літ. а1), підпілля 
(літ. а2), що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Світанок» (код за 
ЄДРПОУ 00857462).

Адреса об’єкта: Київська обл., м. Березань, вул. Леніна, 342.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля – їдальня загальною пло-

щею 217,5 м2 (літ. 1А), ґанок (літ. а), ґанок (літ. а1), підпілля (літ. а2), 
що перебуває на балансі ВАТ «Світанок» (код за ЄДРПОУ 00857462). 
Рік побудови – 1969. Будівля цегляна, має шиферну покрівлю та за-
лізобетонні перекриття, перегородки цегляні, вікна і двері дерев’яні. 
Покриття підлоги в будівлі – цементна стяжка, лінолеум, керамічна 
плитка. Будівля має зручні під’їзні шляхи. Фасадна частина будівлі по-
требує ремонту. Існуючі елементи внутрішньої системи інженерного за-
безпечення будинку включають: електропостачання, водопостачання, 
газопостачання, опалення, каналізації. Усі внутрішні мережі будинку 
підключені до відповідних міських мереж.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 109 655,00 грн, 
ПДВ – 221 931,00 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 1 331 586,00 грн.
Умови продажу: покупець визначає умови подальшої експлуатації 

об’єкта приватизації на власний розсуд.
Сума грошових коштів у розмірі 133 158,60 грн, що становить 10 % 

від початкової ціни об’єкта (реєстраційний внесок), вноситься покуп-
цями на р/р № 37313004001567 в ГУДКСУ у Київській області, МФО 
821018, код за ЄДРПОУ 19028107, РВ ФДМУ по Київській області (при-
значення платежу: «попередня сплата 10 % від початкової ціни об’єкта 
приватизації в сумі 133 158,60 грн, без ПДВ»).

2. Назва об’єкта: недіючий котел тс-35, що не увійшов до ста-
тутного капіталу ВАТ «Шамраївський цукровий завод» (код за ЄДРПОУ 
13737989).

Адреса об’єкта: 09032, Київська обл., Сквирський р-н, с. Руда, 
вул. Заводська, 27.

Відомості про об’єкт: недіючий паровий котел ТС-35. Рік виготовлен-
ня – 1968. Виробник – Білгородський котлобудівний завод. Технічний 
стан відповідає критеріям задовільного стану (фізичний знос 50 %). Га-
баритні розміри: довжина – 11,0 м, ширина – 6,0 м, висота – 18,0 м.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 096 000,00 грн, 
ПДВ – 219 200,00 грн 

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 1 315 200,00 грн.
Умови продажу: покупець визначає умови подальшої експлуатації 

об’єкта приватизації на власний розсуд.
Сума грошових коштів у розмірі 131 520,00 грн, що становить 10 % 

від початкової ціни об’єкта (реєстраційний внесок), вноситься покуп-
цями на р/р № 37313004001567 в ГУДКСУ у Київській області, МФО 
821018, код за ЄДРПОУ 19028107, РВ ФДМУ по Київській області (при-

значення платежу: «попередня сплата 10 % від початкової ціни об’єкта 
приватизації в сумі 131 520,00 грн, без ПДВ»).

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог По-
рядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої прива-
тизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердже-
ного наказом Фонду державного майна України від 9 вересня 2015 року 
№ 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 
2015 року за № 1147/27592. 

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

Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 грн 
(призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, 
без ПДВ») та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації 
вносяться на р/р № 37187003001567 в ГУДКСУ у Київській області, МФО 
821018, код за ЄДРПОУ 19028107, РВ ФДМУ по Київській області.

аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею 
«Перша універсальна біржа «україна» (http://birga-ukraine.com.
ua) 26 лютого 2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових 
пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових 
пропозицій) – 13.00.

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками 
до заяв, подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Пер-
ша Універсальна Біржа «Україна» http://birga-ukraine.com.ua. 

Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аук-
ціоні – 22 лютого 2016 року.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-
ташування. 

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській 
області за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603 з 9.00 
до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, 
тел. (044) 200-25-40.

одеська область
інформація  

про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля колишнього магазину № 63, 64 загальною 

площею 192,8 м2. 
Адреса об’єкта: Одеська обл., м. Арциз, вул. Привокзальна, 3а. 
Балансоутримувач: СБМРіЦС Одеського БМЕУ № 1 Одеської за-

лізниці, код за ЄДРПОУ 01071580.
Адреса балансоутримувача: 65033, м. Одеса, вул. 5-та Заводська, 

231б.
Інформація про об’єкт: об’єкт приватизації – окремо розташована 

одноповерхова кам’яна будівля, яка розташована неподалік від заліз-
ничної станції «Арциз». Будівля складається з приміщень загальною пло-
щею 192,8 м2, а саме: торгового залу площею 68,9 м2; чотирьох склад-
ських приміщень площами 15,8 м2, 34,3 м2, 22,3 м2, 14,2 м2; підсобного 
приміщення площею 5,9 м2; коридору площею 13,3 м2; трьох тамбурів 
площами 6,5 м2, 4,8 м2, 6,8 м2, висота приміщень – 2,86 м. Рік введення 
в експлуатацію – 1994. Об’єкт тривалий час не використовується, пере-
буває в занедбаному стані та потребує капітального ремонту. 

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 446 000,00 грн, ПДВ 
– 89 200,00 грн. 

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 535 200,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець. 

Утримання об’єкта у належному санітарно-технічному стані. Питання 
використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішувати-
меться покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після 
підписання акта приймання-передання об’єкта.

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

Грошові кошти в розмірі 53 520,00 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ 
ФДМУ по Одеській області на р/р № 37313002004570, МФО 828011, 
код 20984091, банк ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса. 

аукціон відбудеться 26 лютого 2016 року об 11.00 за адресою: 
м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1115.

Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 22 лютого 
2016 року до 16.00.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за 
місцем його розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області. 
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 728-72-62.

Приймання заяв в робочі дні (крім п’ятниці ) з 10.00 до 16.00, у п’ятницю 
– з 10.00 до 15.00 у РВ ФДМУ по Одеській області, адреса: м. Оде-
са, вул. Велика Арнаутська,15, 11-й поверх, каб. 1113, тел. 728-72-62.

інформаційне Повідомлення
Відповідно до п. 2.1 Положення про порядок проведення конкурсів 

з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого нака-
зом Фонду державного майна України від 10.05.2012 № 639, розпоря-
дженням Антимонопольного комітету України від 10.05.2012 № 282-р, 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 10.05.2012 № 674 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
12.06.2012 за № 940/21252, для забезпечення відкритості проведен-
ня конкурсів та з метою більшої інформованості потенційних покупців 
Регіо нальне відділення Фонду державного майна України по Тернопіль-
ській області інформує про те, що розпочато підготовку у 2016 році до 

проведення конкурсу з продажу пакета акцій з відкритістю пропонуван-
ня ціни за принципом аукціону такого акціонерного товариства:

регіональне відділення фонду державного майна  
україни по тернопільській області

Код за ЄДРПОУ Назва АТ Розмір пакета акцій, %
22607719 ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» 96,129

Свої пропозиції надсилайте за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. 
Танцорова, 11, відділ приватизації, управління державним майном 
та корпоративними правами держави, телефони для довідок: (0352)  
25-04-87; факс (0352) 52-73-77.
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На виконання п. 3 розпорядження Кабінету Міністрів Украї ни від 
9 червня 2011 р. № 589-р «Про схвалення Концепції створення Націо-
нальної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади» 
з метою опера тивного реагування на пропозиції та заува ження грома-
дян та їх об’єднань, для надання відповідей та роз’яс нень на звернення 
з питань діяльності

у фонді державного майна україни за номером  
телефону 254-29-76 працює «гаряча лінія».

За номером «гарячої лінії» приймаються телефонні звернення за-
явників та надається інформація щодо структурного підрозділу Фонду, 
до компетенції якого належить питання заявника.

Засновник і видавець –  

фонд державного майна україни

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437

усе Про ПриватиЗаціЮ – в одному виданні
фонду державного майна україни!

триває ПередПлата на офіційне  
видання фдму на 2016 рік

«державний інформаційний бюлетень  
про приватизацію»

з додатком – газетою

«відомості приватизації»
видання можна ПередПлатити в усіх відділеннях Зв’яЗку україни

необхідні дані ви знайдете в каталозі видань україни 
на 2016 рік, с. 103

Індекс та назва видання
Періодич-

ність

Вартість  
передплати, грн

3 міс. 6 міс. 12 міс. 

22437  
Комплект у складі: 
журналу «державний інформа-
ційний бюлетень про привати-
зацію» (укр.). Законодавчі, нормативно-
мето дич ні та інформаційні матеріали  
щодо приватизації

4 рази  
на рік

121,33 242,66 485,32

газети «відомості приватиза-
ції» – додатка до «Державного інформа-
ційного бюлетеня про приватизацію» (укр.). 
Інформація про проведення процедур  
приватизації майна

2 рази
на тиждень

телефон редакції (044) 200-33-77.
Придбати журнал і газету вроздріб 

можна в книжковому кіоску в приміщенні фдму
(тел. (044) 254-31-57, моб. тел. (067) 933-69-57, Меліхова Ольга Миколаївна)
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1 лютого 2016 року № 9 (925)

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. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване при-

міщення першого поверху двоповерхового навчального корпусу 
№ 1 загальною площею 13,0 м2, що перебуває на балансі Красно-
армійського індустріального інституту ДВНЗ «Донецький національ-
ний технічний університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: До-
нецька обл., м. Красноармійськ, пл. Шибанкова, 2. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору  
оренди.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2016.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі-

щення загальною площею 722,4 м2 учбового корпусу, що перебу-
вають на балансі Державної освітньої установи «Інститут підвищення 
кваліфікації та перепідготовки кадрів» (код за ЄДРПОУ 35498822). Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. 
Машинобудівників, 32. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості майна з метою передачі його в оренду.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2016.
� 3. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудо-

ваного приміщення загальною площею 5,0 м2 на третьому по-
версі триповерхової будівлі будинку зв’язку станції маріуполь, що 
перебуває на балансі Маріупольської дистанції сигналізації та зв’язку 
ДП «Донецька залізниця». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Доне-
цька обл., м. Маріуполь, пл. Мічмана Павлова, 10. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору  
оренди.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2015.
� 4. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбу-

дованого приміщення загальною площею 5,0 м2 на третьому 
поверсі триповерхової будівлі будинку зв’язку станції волнова-
ха, що перебуває на балансі Маріупольської дистанції сигналізації та 
зв’язку ДП «Донецька залізниця». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Донецька обл., м. Волноваха, пров. Путійський, 10. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору  
оренди.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2015.
� 5. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудова-

ного приміщення загальною площею 6,0 м2 на третьому поверсі 

триповерхової будівлі будинку зв’язку станції м. красноармійськ, 
що перебуває на балансі Красноармійської дистанції сигналізації та 
зв’язку ДП «Донецька залізниця». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Донецька обл., м. Красноармійськ, вул. Свердлова, 140. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження 
договору оренди.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2015.
� 6. Найменування об’єкта оцінки: комплексна трансформа-

торна підстанція (інв. № 31331), яка була передана у безоплатне 
користування ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Іл-
ліча» відповідно до розпорядження КМУ від 08.07.1999 № 660 та була 
втрачена в результаті крадіжки. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
траса «Донецьк-Маріуполь» в районі с. Октябрьське. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості майна з метою від-
шкодування збитків державі.

Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 
01.06.2003 – 441,00 грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної 

комісії конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом 
підтвердних документів, що містяться у конверті. До підтвердних до-
кументів належать:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою; копія уста-
новчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів 
та свідоцтв про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів, які 
працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення 
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оціню-
вачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені 
їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної 
діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна Укра-
їни; інформація про претендента (документ, який містить відомості 
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особисто-
го досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та 
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі 
подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну 
виконання робіт.

конкурс відбудеться 18 лютого 2016 року о 10.00 за адресою: 
м. харків, вул. гуданова, 18, рв фдму по донецькій області.

Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та 
організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій 
області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати прове-
дення конкурсу (включно) за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 
18. Тел. для довідок (066) 988-91-12.

житомирська область
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки майна
� Об’єкт оцінки № 1: нежитлове приміщення площею 12,5 м2 в 

адмінбудинку (літ. а-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомир-
ська обл., смт Романів, вул. Суворова, 5. Балансоутримувач: Державна 
інспекція сільського господарства в Житомирській області (м. Житомир, 
майдан ім. С. П. Корольова, 2). Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою 
продовження договору оренди.

Дата оцінки: 31.01.2016.
� Об’єкт оцінки № 2: частина нежитлового приміщення фойє 

площею 3,0 м2 у будівлі головного корпусу технологічного уні-
верситету (літ. а). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, 
вул. Черняховського, 103. Балансоутримувач: Житомирський держав-
ний технологічний університет (м. Житомир, вул. Черняховського, 103). 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

Дата оцінки: 31.01.2016.
�  Об’єкт оцінки № 3: нежитлова будівля площею 106,0 м2 

(літ. а2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Ба-
ранівка, вул. Леніна, 24. Балансоутримувач: Управління державної 
казначейської служби України у Баранівському районі Житомирської 
області (Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Леніна, 8). Мета прове-
дення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди.

До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – 
суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної ді-
яльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями 
в межах цих напрямів.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення 
конкурсну документацію, яка складається з підтвердних документів 
та конкурсної пропозиції претендента. До підтвердних документів 
належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою; копія установчого документа претендента; 
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному 
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту 
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; письмові згоди 
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведен-
ня робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені 
їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів 
оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого 
претенденту Фондом державного майна України; інформація про пре-
тендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його 
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, 
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,  

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 міждержавних майнових відносин  
та інвестиційних проектів, т. 200-32-43

проДаж об’єктів групи е

інформація 
про продаж державного пакета акцій  

Пат «укрсоцбанк» на аукціоні
Найменування: державний пакет акцій ПАТ «УКРСОЦБАНК» у кіль-

кості 6 762 шт., що становить 0,00004 % статутного капіталу това-
риства.

Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, тел. (044)  
205-45-55.

Код за ЄДРПОУ 00039019.
Розмір статутного капіталу: 7 739 534,00 тис. грн.
Основний вид діяльності (за КВЕД): інші види грошового посеред-

ництва.
Номінальна вартість пакета акцій: 676,20 грн.
Початкова ціна продажу пакета акцій: 536,43 грн.
Площа земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти операцій-

ної діяльності банку: 14,7304 га, у т. ч.: 0,0556 га землі перебувають у 
власності банку; 8,0795 га землі перебувають у постійному користуванні 
банку; 6,5953 га землі перебувають у оренді банку.

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

Показник 2012 р. 2013 р. 2014 р.
Баланс активів і пасивів, тис. грн 45 135 585 43 647 079 48 078 447
Рентабельність активів, % 0,25 % (-2,6 %) (-7,34 %)
Вартість власного капіталу, тис. грн 10 378 249 9 259 962 6 140 094
Чистий прибуток (збиток), тис. грн  106 502 (1 153 571) (3 365 759)
Процентні доходи, тис. грн 4 610 525 4 114 105 3 575 728
Комісійні доходи, тис. грн 844 949 914 935 879 178

Показники господарської діяльності станом на 30.09.2015
Показник Значення показника

Середньооблікова чисельність працівників, чол. 4 609
Балансова вартість основних фондів, тис. грн 5 457 535
Знос основних фондів, тис. грн (% від основних фондів) 1 130 264 (20,71)
Дебіторська заборгованість, тис. грн 50 836
Кредиторська заборгованість, тис. грн 98 160

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє при-
родне середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної 
ділянки, природоохоронного обладнання та споруд, інформація про 

сплату екологічних зборів та платежів (у разі їх наявності): згідно з 
вимогами Податкового кодексу України банк сплачує екологічний по-
даток. За І півріччя 2015 року сплачено податок на загальну суму 2,36 
тис. грн.

Умови аукціону.
аукціон буде проведено у фонді державного майна україни  

2 березня 2016 року об 11.00 за адресою: м. київ, вул. кутузова, 
18/9, кімн. 303, 3-й поверх.

Реєстрація учасників аукціону буде проводитися в день проведення 
аукціону з 10.00 за місцем проведення аукціону.

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

Заява за встановленою формою (додаток до Порядку) та документи, 
що додаються до заяви на участь в аукціоні, приймаються за адресою: 
01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України, 
відділ з обробки, реєстрації, обліку вхідної та вихідної кореспонденції. 
Заява подається у трьох примірниках.

Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні – 26 лютого 
2016 року.

Грошові кошти у розмірі 10 % початкової вартості продажу пакета 
акцій, що становить відповідно 5,36 грн, перераховуються заявником 
окремим платіжним дорученням на рахунок № 37316021000058 в 
Державній казначейській службі України м. Києва, МФО 820172, код 
за ЄДРПОУ 00032945, одержувач коштів – Фонд державного майна 
України.

Реєстраційний внесок у розмірі одного неоподатковуваного мі-
німуму доходів громадян, що становить 17,00 грн, та кошти під час 
розрахунків за придбаний пакет акцій перераховуються на рахунок 
№ 37183500900028 в Державній казначейській службі України м. Киє-
ва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945, одержувач коштів – Фонд 
державного майна України.

Відповідно до ч. 4 ст. 8 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного майна» разом із заявою для участі в приватизації об’єкта 
державної власності подається інформація про потенційних покупців 
об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються дер-
жавні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – 
кінцевих власників.

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного май-
на» не можуть бути покупцями юридичні особи, у майні яких частка 
державної власності перевищує 25 відсотків, державні господарські 

об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні това-
риства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства, особи, зареє-
стровані в офшорній зоні чи країнах, включених FATF до списку країн, 
що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних 
злочинним шляхом, та особи, які прямо чи опосередковано контролю-
ються особами, що не можуть бути покупцями.

Відповідно до Закону України «Про санкції», розпорядження Кабі-
нету Міністрів України від 11 вересня 2014 р. № 829-р «Про пропозиції 
щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів», розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 12 серпня 2015 р. № 808-р «Про розширення пропозицій щодо за-
стосування персональних спеціальних економічних та інших обмеж-
увальних заходів» та Указу Президента України від 16 вересня 2015 р. 
№ 549/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 
від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних 
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» заборонено 
участь у приватизації іноземним юридичним чи фізичним особам, ін-
шим суб’єктам, дії яких створюють реальні та/або потенційні загрози 
національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і терито-
ріальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або 
порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспіль-
ства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи 
обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення пе-
решкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення 
громадянами України належних їм прав і свобод, до яких застосовані 
персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санк-
ції), зокрема резидентам Російської Федерації та особам, які прямо чи 
опосередковано контролюються резидентами Російської Федерації 
або діють в їх інтересах.

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

Більш детальну інформацію, що ПАТ «УКРСОЦБАНК», як емітента 
належного державі пакета акцій, розміщено на офіційному сайті ПАТ 
«УКРСОЦБАНК» за адресою: www.unicredit.ua.

З питань реєстрації учасників аукціону звертатися до Фонду дер-
жавного майна України, Управління міждержавних майнових відносин 
та інвестиційних проектів, відділ з питань правонаступництва корпора-
тивних прав держави за телефонами (+38044) 284-51-61, 284-54-64,  
200-32-58, щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях та передсвяткових 
днях – з 9.00 до 16.45.

кіровоградська область
інформація 

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

присвоєння кадастрового номера земельній ділянці
Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної 

ділянки під об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового но-
мера (проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земель-
ній ділянці). 

Дані про об’єкти землеустрою: земельна ділянка, на якій розта-
шований об’єкт незавершеного будівництва – механізований тік, 
що перебуває на балансі управління капітального будівництва Кірово-
градської обласної державної адміністрації, за адресою: Кіровоград-
ська обл., Олександрійський р-н, с. Бутівське, вул. Польова, 2.

орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,6 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 

03.10.2005 № 2683 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного 
будівництва, що підлягають приватизації» (зі змінами), від 30.11.2005 
№ 3069, від 02.11.2006 № 166, наказ РВ ФДМУ по Кіровоградській об-
ласті від 08.12.2005 № 482 «Про прийняття рішення про приватизацію 
об’єкта незавершеного будівництва», наказ РВ ФДМУ по Кіровоград-
ській області від 01.09.2009 № 262 «Про продаж об’єкта незавершеного 
будівництва – механізований тік, що знаходиться на балансі управління 
капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміні-
страції, без земельної ділянки», вимоги пункту 6 статті 120 Земельного 
кодексу України. 

Перелік документів, які потрібно отримати в результаті проведення 
робіт із землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про 
присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.

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

по Кіровоградській 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 конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та 
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До під-
твердних документів належать:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно 
до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із 
землеустрою, затвердженого наказом Фонду державного майна Укра-
їни від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 19.10.2011 за № 1210/19948); копія документа, що засвідчує 
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – плат-
ників 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 пре-
тендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за 
ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що 
підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим 
чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова 
інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект 
завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено 
вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, 
перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік докумен-
тів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних 
робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 
до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, 

затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948) – для 
фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з від-
бору виконавців робіт із землеустрою

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з ура-
хуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазна-
чається в календарних днях.

Конкурсна документація подається до відділу фінансово-бухгалтер-
ської роботи, господарсько-документального забезпечення та інфор-
матики РВ ФДМУ по Кіровоградській області до 23 березня 2016 року 
включно.

конкурс вiдбудеться 31 березня 2016 року о 10.00 в рв фдму 
по кiровоградськiй областi за адресою: 25009, м. кiровоград, 
вул. глинки, 2, кiмн. 706.

Телефон для довідок (0522) 33-25-79.

ПІДСУМКИ
інформація 

рв фдму по тернопільській області про підсумки  
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою,  

що відбувся 20.01.2016
Переможцем конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою 

з метою виготовлення документації із землеустрою щодо відведен-
ня земельної ділянки площею 0,0488 га, на якій розташований об’єкт 
державної власності групи А – окреме індивідуально визначене майно 
– адмінбудинок загальною площею 744,4 м2 за адресою: вул. Глибока, 
19, м. Тернопіль, що перебуває на балансі ТОВ «Тернопільавтотранс 
16100», визнано ТОВ «Геоземсервіс» (м. Тернопіль, вул. Живова, 32а, 
офіс 47).
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з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо); довідка 
про розрахункові рахунки із зазначенням банківських реквізитів; копія 
свідоцтва про сплату ПДВ (або свідоцтва про сплату єдиного податку); 
один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, каль-
куляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну вико-
нання робіт (не більше 5 календарних днів). Конкурсна документація 
подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, 
що містяться в конверті.

Конкурсну документацію слід подавати окремо по кожному об’єкту 
оцінки до сектору організаційно-документального забезпечення РВ 
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної 
дати проведення конкурсу (включно) до 13.00.

конкурс відбудеться у рв фдму по житомирській області 
через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації 
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. Найменування об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові примі-

щення на першому поверсі в двоповерховій адміністративній бу-
дівлі (інв. № 27465) загальною площею 41,5 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Луганська обл., Новоайдарський р-н, смт Новоайдар, 
вул. Леніна, 23а. Балансоутримувач: Луганська дирекція УДППЗ «Укр-
пошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для 
укладення договору оренди.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване примі-

щення на першому поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі 
загальною площею 6,24 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луган-
ська обл., Сватівський р-н, м. Сватове, пл. Радянська, 10. Балансоутри-
мувач: «Сватівська об’єднана Державна податкова інспекція Головного 
управління ДФС у Луганській області». Мета оцінки: визначення ринко-
вої вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016.
� 3. Найменування об’єкта оцінки: частина центрального пром-

майданчика ш. Золоте (ворота, огорожа, підпірні стіни) площею 
24,0 м2 (інв. № 90569) (реєстр. № 32320594.2.свжцон565) 
та частина надшахтної будівлі вертикального допоміжно-
го ствола № 3 з копром площею 8,0 м2, інв. № 2083 (реєстр. 
№ 32320594.2.свжцон015). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Золоте, вул. Ушакова, 19. Ба-
лансоутримувач: ВП « Шахта «Золоте» ДП «Первомайськвугілля». Мета 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження 
договору оренди.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-

ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
19.09.2011 за № 1096/19834.

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, 

що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оці-
нювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оціню-
вачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру 
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
Фонду державного майна України від 10.06.2013 № 796 і зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469; досвіду 
суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема поді-
бного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого 
досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оціню-
вачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до 
виконання робіт з оцінки майна.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення 
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та 
підтвердних документів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою; копія установчого документа претендента; 
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному 
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту 
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково за-
лучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також 
копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта 
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна 
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості 
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особисто-
го досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та 
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі 
подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті та має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції 
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт 
(для об’єктів нерухомого майна – не більше 5 днів; для цілісних май-
нових комплексів – 15 – 20 днів).

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з 
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті 
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності».

конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї 
інформації о 10.00 у рв фдму по луганській області за адре-
сою: 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

� Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення пло-
щею 11,0 м2 на першому поверсі двоповерхової з цокольним 
поверхом цегляної будівлі лікувально-плавального басейну са-
наторію. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Труска-
вець, вул. Суховоля, 35. Балансоутримувач: Державне підприємство 
«Санаторій «Кришталевий палац». Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 
продовження договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Труска-
вець, вул. Суховоля, 35.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015 
(орієнтовно).

Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834 (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяль-
ності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, 
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено 
здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцін-

ки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки.

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має 

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів 
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, ви-
даними відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оціню-
вачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 13.06.2013 № 937/23469; досвіду суб’єкта 
оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного 
майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого 
досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оціню-
вачів, яких буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання 
робіт з оцінки майна.

Для участі в конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Львівській об-
ласті конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції 
та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 
до Положення); копія установчого документа претендента; копії ква-
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі 
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про 
оцінку майна; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, вида-
ного претенденту Фондом державного майна України; письмові згоди 
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведен-
ня робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені 
їх особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів; 
інформація про претендента (документ, який містить відомості про 
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого 
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та 
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі 
подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті з описом документів, що містяться у конверті, і має містити про-
позиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з ви-
конанням 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) 261-62-14, 261-62-04.

інформація 
рв фдму по львівській області про оголошення конкурсу  

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

об’єктів оренди державної власності
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 

загальною площею 41,9 м2 на першому поверсі 2-4 поверхової 
будівлі (кімн. 69 – 71). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, 
вул. Винниченка, 30. Балансоутримувач: Державне підприємство 
«Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих 
систем». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) бу-
дівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибу-
динкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Винничен-
ка, 30.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 
(орієнтовно).

� 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення на 
другому поверсі навчального корпусу № 4 площею 7,9 м2. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5. 
Балансоутримувач: Національний університет «Львівська політехніка». 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахун-
ку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) бу-
дівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибу-
динкової території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Митропо-
лита Андрея, 5.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 
(орієнтовно).

�  3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщен-
ня № 26 площею 4,0 м2 на першому поверсі 6-поверхового 
навчально-адміністративного корпусу. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 50. Балансоутримувач: Львівський 
національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. З. Ґжицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначен-
ня вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення 
договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі частині площі будівлі 
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинко-
вої території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська, 50.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 

(орієнтовно).
� 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

№ 13а площею 16,5 м2 на першому поверсі 4-поверхового на-
вчального корпусу біолого-технологічного факультету. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 50. Балансоутриму-
вач: Львівський національний університет ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С. З. Ґжицького.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі частині площі будівлі 
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинко-
вої території.

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська, 50.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 

(орієнтовно).
� 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

площею 1,2 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Львівська обл., Буський р-н, смт Олесько, вул. Валова, 
9. Балансоутримувач: Олеський професійний ліцей. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру оренд-
ної плати з метою укладення договору оренди.

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) бу-
дівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибу-
динкової території.

Місце розташування земельної ділянки; Львівська обл., Буський 
р-н, смт Олесько, вул. Валова, 9.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016 
(орієнтовно).

Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834 (далі – Положення). 

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяль-
ності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, 
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено 
здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцін-
ки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки. 

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність: 
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має 

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів 
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, ви-
даними відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оціню-
вачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 13.06.2013 № 937/23469; досвіду суб’єкта 

оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного 
майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого 
досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оціню-
вачів, яких буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання 
робіт з оцінки майна.

Для участі в конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Львівській об-
ласті конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції 
та підтвердних документів. До підтвердних документів належать: 

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 
до Положення); копія установчого документа претендента; копії ква-
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі 
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про 
оцінку майна; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, вида-
ного претенденту Фондом державного майна України; письмові згоди 
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведен-
ня робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені 
їх особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів; 
інформація про претендента (документ, який містить відомості про 
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого 
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та 
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі 
подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті з описом документів, що містяться у конверті, і має містити про-
позиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з ви-
конанням 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) 261-62-14, 261-62-04.

терноПільська область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єкта
� 1. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставка пло-

щею 9,7275 га, що не увійшли до статутного капіталу КСП «Агрофір-
ма «Явір», але передані на баланс СТОВ «Ранок». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: c. Кушлин, Кременецький р-н, Тернопільська область. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
майна для розрахунку орендної плати з метою передачі його в оренду 
регіональним відділенням.

Основні види продукції (послуг), що виробляється: –.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.12.2015 

– 527 300,00 грн.
Дата оцінки – 31.01.2016.
�  2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень ремонтно-

механічної майстерні (літ. б поз. 1-11, 1-12) площею 82,7 м2, 
що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління вод-
них ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Текстильна, 30а, 
м. Тернопіль. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі його 
в оренду регіональним відділенням.

Основні види продукції (послуг), що виробляється: –.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2016 

– 12 534,00 грн.
Дата оцінки – 31.01.2016.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення кон-

курсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних 
документів, що містяться в конверті, а саме:

заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою; копію установчого документа претендента; 
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному 
складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту 
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково за-
лучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також 
копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копію сертифіката суб’єкта 
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного май-
на України; інформацію про претендента (документ, який має містити 
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та 
мають особистий досвід роботи оцінювачів, які працюють у його штат-
ному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, 
у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції 
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт 
– не більше 5 календарних днів.

Копії документів, що подаються претендентами, мають бути заві-
рені згідно з ДСТУ 4163-2003.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
до участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяль-

ності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, 
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльності в Україні», яким передбачено 
здійснення діяльності з оцінки майна за напрямом – «Оцінка об’єктів 
у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1. «Оцінка нерухомих речей 
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та 
майнових прав на них»; які мають відповідну кваліфікацію стосовно 
оцінки об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікацій-
ними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Дер-
жавному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення 
Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 та зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469; які мають 
досвід у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; у скла-
ді яких працюють оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого 
досвіду у проведенні оцінки подібного майна; за наявності письмової 
згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної 
діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет до-
кументів, а подана ним конкурсна документація є неповною, комісія 
на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в 
конкурсі. За письмовою заявою претендента підготовлена ним кон-
курсна документація може бути повернута після затвердження про-
токолу засідання комісії.

Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення 
конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 46008, 
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 604.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з 
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті 
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності».

конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікуван-
ня цієї інформації в газеті «відомості приватизації» о 10.00 у 
рв фдму по тернопільській області за адресою: м. тернопіль, 
вул. танцорова, 11. телефон для довідок 52-66-85.

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

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оренди для укладення договору оренди.

� Назва об’єкта оцінки № 1: частина вбудованих приміщень 
складу площею 500,0 м2. Балансоутримувач – Управління з пи-
тань цивільного захисту населення Хмельницької обласної державної  
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адміністрації. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Кам’янець-
Подільський р-н, с. Нігин.

Запланована дата оцінки – 31.01.2016.
Організаційно-правова форма – державна власність.
� Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення гаража площею 40,9 м2. 

Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій 
області. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., смт Віньківці, 
вул. Гоголя, 3.

Запланована дата оцінки – 31.01.2016.
Організаційно-правова форма – державна власність.
� Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею 

26,58 м2 (у т. ч. площа загального користування – 4,08 м2). Ба-
лансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій 
області. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Красилів, 
вул. Булаєнка, 6а.

Запланована дата оцінки – 31.01.2016.
Організаційно-правова форма – державна власність.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну до-

кументацію у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, 
що містяться у конверті. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270); копія установчого 
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, 
які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення 
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінюва-
чів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми 
особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оці-
нювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого 
претенденту Фондом державного майна України; інформація про пре-
тендента, в якій зазначаються досвід роботи, кваліфікація та особис-
тий досвід роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та 
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі 
подібного майна, тощо.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу – практичний досвід з 
визначення ринкової вартості подібного майна.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання 
робіт (у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких 
строк виконання робіт з оцінки об’єктів нерухомого майна не переви-
щує 5 днів.

конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї 
інформації о 10.00 у рв фдму по хмельницькій області за адре-
сою: м. хмельницький, вул. соборна, 75.

Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ 
по Хмельницькій області за вказаною вище адресою за чотири робо-
чих дні до дати проведення конкурсу (включно). Телефон для довідок 
(0382) 79-56-16.

Чернівецька область
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки
� Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс новодні-

стровської державної швейно-трикотажної фабрики. Місцезна-
ходження об’єкта: м. Новодністровськ, Чернівецька обл.

Основні види продукції (послуг), що виробляється: виробництво 
швейних виробів. Підприємство не здійснює виробничу діяльність, 
продукція не випускається.

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом про-
дажу на аукціоні.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком: 
будівлі і споруди – немає; транспортні засоби – 2 од.; машини та об-
ладнання і малоцінні необоротні матеріальні активи – 415 од. (станом 
на 01.10.2015).

Розмір статутного капіталу (власного капіталу): 96,4 тис. грн (-44,3 
тис. грн).

Балансова залишкова вартість основних засобів: 190,1 тис. грн 
станом на 01.10.2015.

Розмір земельної ділянки: земельна ділянка відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016.
Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки майна, за-

твердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 
№ 1891.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 
29.08.2011 № 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
19.09.2011 за № 1096/19834.

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має 

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів 
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, ви-
даними відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у 
Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду дер-
жавного майна України від 19.12.2001 № 2355 і зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283 (зі змінами); 
досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зо-
крема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до ви-
конання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та 
їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової 
згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної 
діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяль-
ності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, 
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено 
здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцін-
ки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Чернівець-
кій області конкурсну документацію, яка складається з конкурсної 
пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів  
належать:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 
до Положення); копія установчого документа претендента; копії ква-
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі 
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про 
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залу-
чено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами (у тому 
числі тих, що працюють за сумісництвом); копія сертифіката суб’єкта 
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна 
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості 
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особисто-
го досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та 
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі 
подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання 
робіт у календарних днях.

Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційно-
документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Чер-
нівецькій області (вул. Л. Кобилиці, 21а, м. Чернівці, каб. 5) до 16.45 
16.02.2016.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті на 
кожний об’єкт окремо з описом підтвердних документів, що містяться 
в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбо-
ру суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на 
який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарю-
вання, який подає заяву.

конкурс відбудеться 22 лютого 2016 р. о 10.00 у рв фдму по 
Чернівецькій області за адресою: вул. л. кобилиці, 21а, м. Чер-
нівці. телефон для довідок (0372) 55-44-84.

м. київ
інформація 

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

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Площа, 
м2 Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач Орієнтовна 

дата оцінки
1 Частина нежитло-

вого приміщення
147,39 м. Київ, просп. Пере-

моги, 15-й км 
ДП «Український держав-
ний центр радіочастот»

31.01.16

2 Нерухоме майно 160,5 м. Київ, вул. Кутузо-
ва, 18/7

Національний інститут 
стратегічних досліджень

31.01.16

3 Нерухоме майно 46,1 м. Київ, вул. Залізнич-
не шосе, 25, літ. Ж

ДП «Держтранс» 31.12.15

4 Частина нежитло-
вого приміщення

450,0 м. Київ, вул. В. Геть-
мана, 6

ДП «Конструкторське 
бюро «Артилерійне 
Озброєння»

31.01.16

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Площа, 
м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач

Орієнтов-
на дата 
оцінки

1 Частина технічного 
приміщення та час-
тина вежі будівлі

27,7 (у 
т. ч. 17,85 
та 9,85)

м. Київ, Боричів 
узвіз, 13

Національна парламентська 
бібліотека України

31.01.16

2 Нерухоме майно 122,4 м. Київ, 
вул. Митро-
полита В. Лип-
ківського, 45

ДП «АНТКОМ» 31.01.16

3 Нерухоме майно 10,62 м. Київ, вул. Ін-
ститутська, 4

ДП «Готель «Україна» 31.01.16

4 Нежитлове при-
міщення

6,0 м. Київ, 
вул. Б. Грінчен-
ка, 1

ДП «Спецагро» 31.01.16

5 Частина нежитло-
вого приміщення

1,0 м. Київ, 
вул. Преобра-
женська, 2

Київський національний 
університет будівництва та 
архітектури

31.01.16

6 Частина нежитло-
вого приміщення

1,4 м. Київ, бульв. 
Дружби Наро-
дів, 28

Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

31.12.15

7 Нежитлове при-
міщення

1,0 м. Київ, 
вул. С. Петлю-
ри, 25

ДП «Національна енергетична 
компанія «Укренерго» 

31.01.16

8 Нежитлове при-
міщення

74,9 м. Київ, просп. 
40-річчя Жов-
тня, 50

ДП «Український державний 
науково-дослідний і проектний 
інститут цивільного сільського 
будівництва»

31.01.16

9 Нежитлове при-
міщення

461,8 м. Київ, 
вул. Б. Грінчен-
ка, 1

ДП «Спецагро» 31.01.16

10 Нежитлове при-
міщення

48,75 м. Київ, просп. 
Повітрофлот-
ський, 35

Київський електромеханічний 
технікум залізничного тран-
спорту ім. М. Островського

31.01.16

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Площа, 
м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Дата 

оцінки
1 Частина нерухо-

мого майна
12,4 м. Київ, 

вул. Солом’янська, 
1

ДП «Укрводсервіс» 30.11.15

2 Частина нерухо-
мого майна

163,0 м. Київ, вул. Кікві-
дзе, 36

Національний транспортний 
університет

29.02.16

3 Частина даху та 
технічного по-
верху

6,0 м. Київ, вул. По-
пудренка, 54

УД НВІ зйомок міст та геоінфор-
матики ім. А. В. Шаха «Укргео-
інформ»

31.01.16

4 Частина нерухо-
мого майна

1,0 м. Київ, вул. Кік-
відзе, 36

Національний транспортний 
університет

29.02.16

5 Нежитлове при-
міщення

351,77 м. Київ, 
вул. Мельнико-
ва, 42

Національна телекомпанія 
України

31.12.15

6 Нежитлове при-
міщення

102,7 м. Київ, пл. Вок-
зальна, 1

Відокремлений підрозділ вокзал 
станції Київ-Пасажирський ДТГО 
«Південно-Західна залізниця»

29.02.15

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по м. Києву кон-
курсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та під-
твердних документів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія 
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних докумен-
тів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено 
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмо-
ві згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до 
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оці-
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна 
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості 
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особисто-
го досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та 
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі 
подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання 
робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному 

конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. 
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, який відбудеться 19 лютого 2016 р.».

конкурс відбудеться 19 лютого 2016 р. об 11.00 у рв фдму 
по м. києву за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для 
довідок 281-00-32.

Документи приймаються до 12.30 15 лютого 2016 р. за адресою: 
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-32.

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

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  
до проведення незалежної оцінки окремого  

індивідуально визначеного майна
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди.

Замовником звіту виступає РВ ФДМУ по м. Києву.
� Об’єкт оцінки: окреме індивідуально визначене майно (ін-

вентарні об’єкти), у складі: будівля складу-модулю площею 928,1 м2; 
огорожа (частина) 70,0 м; ворота металеві; свердловина за адресою: 
м. Київ, вул. Кудрявська, 16.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки: 31.10.2015.
Балансоутримувач – ДП «Агроспецсервіс».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по м. Києву кон-

курсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та під-
твердних документів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія 
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних докумен-
тів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено 
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмо-
ві згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до 
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оці-
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна 
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості 
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особисто-

го досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та 
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі 
подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання 
робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному 

конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. 
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, який відбудеться 25 лютого 2016 р.».

конкурс відбудеться 25 лютого 2016 р. о 16.00 у рв фдму 
по м. києву за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для 
довідок 281-00-32.

Документи приймаються до 12.30 22 лютого 2016 р. за адресою: 
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-32.

інформація 
рв фдму по м. києву про повторне оголошення конкурсу  

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

об’єкта комунальної власності
Мета проведення незалежної оцінки – визначення збитків, завданих 

об’єкту приватизації за час володіння ним покупцем.
� Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва комуналь-

ної власності – кінно-спортивна база за адресою: м. Київ, вул. Бра-
тиславська, 21.

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по м. Києву кон-
курсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та під-
твердних документів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія 
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних докумен-
тів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено 
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмо-
ві згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до 
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оці-
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна 
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості 
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особисто-
го досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та 
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі 
подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання 
робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Пропозиції щодо терміну виконання робіт потрібно зазначати в 
єдиній одиниці виміру – календарних днях.

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному 
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. 
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, який відбудеться 25 лютого 2016 р.».

конкурс відбудеться 25 лютого 2016 р. о 15.00 у рв фдму 
по м. києву за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для 
довідок 281-00-32.

Документи приймаються до 12.30 22 лютого 2016 р. за адресою: 
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-32.

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

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації

Мета проведення незалежної оцінки – для здійснення приватизації 
шляхом продажу на аукціоні.

Замовником звіту виступає РВ ФДМУ по м. Києву.
� Об’єкт оцінки: нежилий будинок площею 330,5 м2 без зе-

мельної ділянки за адресою: 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 
4, літ. Г.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки: 29.02.2016.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по м. Києву кон-

курсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та під-
твердних документів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія 
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних докумен-
тів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено 
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмо-
ві згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до 
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оці-
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна 
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості 
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особисто-
го досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та 
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі 
подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання 
робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Пропозиції щодо терміну виконання робіт потрібно зазначати в 
єдиній одиниці виміру – календарних днях.

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному 
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. 
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, який відбудеться 25 лютого 2016 р.».

конкурс відбудеться 25 лютого 2016 р. о 15.30 у рв фдму 
по м. києву за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для 
довідок 281-00-32.

Документи приймаються до 12.30 22 лютого 2016 р. за адресою: 
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-32.

ПІДСУМКИ

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльнос-
ті, проведеного 11.01.2016, переможцем конкурсу щодо визна-
чення ринкової вартості об’єкта оренди – державного нерухомого 
майна (а саме: частини адміністративного приміщення на третьому 
поверсі площею 722,5 м2 (рік забудови – 1954); частини цокольного 
приміщення площею 244,2 м2 (рік забудови – 1954); частини лабо-
раторного корпусу на шостому поверсі площею 254,6 м2 (рік забу-
дови – 1974) та на сьомому поверсі площею 253,3 м2 (рік забудови 
– 1974); частини гаража площею 342,1 м2 (рік забудови – 1954), 
розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 8/9, що обліко- 
вується на балансі казенного підприємства «Кіровгеологія», визнано 
ПП «ТА-ЕКСПЕРТ-СЕРВІС».

За результатами засідання комісії з конкурсного відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, проведеного 12.01.2016, комісія вирішила 
рекомендувати Фонду державного майна України укласти договір 
на проведення незалежної оцінки єдиного майнового комплексу ко-
лишнього державного підприємства «Головинський кар’єр» з метою 
його приватизації з переможцем 2-го місця – суб’єктом оціночної 
діяльності – ТОВ «Канзас Ріал Естейт».

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльнос-
ті, проведеного 21.01.2016, переможцями конкурсу визнано:

суб’єкта оціночної діяльності – ПП «ТА-ЕКСПЕРТ-СЕРВІС» щодо 
визначення ринкової вартості нерухомого майна – трикімнатної 
квартири № 201а (будівельний номер) загальною площею 111,0 м2 
на сьомому поверсі будинку за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36в з 
метою проведення взаєморозрахунків;

суб’єкта оціночної діяльності – ДП «Державний інститут судових 
економіко-правових та технічних експертних досліджень» щодо ви-
значення ринкової вартості машино-місць № 24, 25, 26, 27, розташо-
ваних у будинку за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 44, з метою 
проведення взаєморозрахунків.
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Продовження рубрики на стор. 7

Продовження додатка

До  уваги  оцінювачів

департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42

№  
з/п Прізвище, ім’я, по батькові

Свідоцтво про реєстрацію  
у Державному реєстрі  

оцінювачів та СОД
Кваліфікаційний документ оцінювача

Регiон

номер дата видачі номер дата видачі навчальний заклад
 24  Павлючков Олег Вікторович  2843  17-05-2005  1889  30-09-2000  ХОПНТЕІ  м. Дніпропетровськ 
 25  Побережний Костянтин Петрович  4299  12-01-2006  МФ № 645  01-11-2003  МІБ  м. Хмельницький 

 26  Русан Віталій Миколайович  4444  18-02-2006 
 МФ № 730  03-01-1997  ІКЦ УТО 

 Київська обл. 
 ЦМК № 730  03-01-1997  ІКЦ УТО 

27  Сисоєнко Юрій Вікторович  3280  21-10-2002  2013  04-11-2000  ІКЦ УТО  Луганська обл. 

28  Старицький Максим Вікторович  6411  16-04-2008 
 МФ № 5187  23-06-2007  ХЦНТЕІ 

 м. Донецьк 
 16-ХА  21-07-2001  ХОПНТЕІ 

29  Ткаченко Микола Григорійович  153  11-02-2002  207  25-02-2000  Мін’юст  Луганська обл. 
30  Хоменко Олександр Володимирович  3925  14-09-2005  МФ 3706  25-06-2005  ХЦНТЕІ  м. Харків 
31  Хоменко Світлана Миколаївна  3988  03-10-2005  795  07-04-2000  УКШ  м. Чернігів 
32  Чорній Володимир Михайлович  240  25-11-2015  МФ № 2255  10-03-2001  ІКЦ УТО  м. Львів 
33  Шаповалов Віталій Іванович  1198  29-03-2004  МФ № 769  06-12-2003  ХЦНТЕІ  м. Харків 
34  Ярема Лариса Анатоліївна  11096  16-10-2013  ЦМК № 515  05-12-2009  ІКЦ УТО  Київська обл. 

______________
Примітка. МІБ – Міжнародний інститут бізнесу; УКШ – Українська комерційна школа; МЦПІМ – Міжнародний центр прива-
тизації, інвестицій та менеджменту; ККН – Київський коледж нерухомості; ХЦНТЕІ – Харківський центр науково-технічної та 
економічної інформації; Егіда – ТОВ «Агентство незалежної експертизи «Егіда»; Крок – Університет економіки та права «Крок»; 
Львів. політех. – Інститут підприємництва та перспективних технологій; ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-
консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів; Експерт-Сервіс – Український центр післяаварійного захисту 
«Експерт-Сервіс»; ХОПНТЕІ – Харківське орендне підприємство науково-технічної та економічної інформації; Мін’юст – Мі-
ністерство юстиції України.

Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 03.12.2015 № 1834 та згідно з частиною другою стат-
ті 6 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» анульовано з 
сертифіката оцінювача № 1495, виданого 25 грудня 1999 року фондом державного майна україни спіль-
но з міжнародним інститутом бізнесу антонову володимиру олександровичу, спеціалізацію 1.1 «оцінка 
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних  
ділянок» з 29 жовтня 2015 року.

— — — — — — — — —
Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 07.12.2015 № 1852 та згідно з частиною другою стат-

ті 6 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» кваліфікацій-
не свідоцтво оцінювача стрільця артема віталійовича мф № 7130, видане 12 вересня 2009 року фондом 
державного майна україни спільно з тов «агентство незалежної експертизи «егіда», вважати анульова-
ним з 29 жовтня 2015 року.

— — — — — — — — —
Відповідно до наказу Фонду державного майна України 07.12.2015 № 1853 та згідно з частиною другою статті 

6 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» кваліфікаційне 
свідоцтво оцінювача дребезгова валентина сергійовича мф № 797, видане 20 грудня 2003 року фондом 
державного майна україни спільно з акціонерним товариством «українська автомобільна корпорація», вва-
жати анульованим з 8 жовтня 2015 року.

— — — — — — — — —
Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 11.12.2015 № 1899 та згідно з частиною другою статті 

16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» сертифікат оці-
нювача Чирви дмитра васильовича № 95, виданий 23 травня 1995 року фондом державного майна україни 
спільно з колективним підприємством «інформаційно-консультаційний центр» українського товариства 
оцінювачів, вважати анульованим з 8 жовтня 2015 року.

проДаж пакетів акцій на фонДовій біржі

управління з питань біржової діяльності та конкурсного продажу, т. 286-34-30

інформаційне Повідомлення 
про початок торгів на фондовій біржі україни пакетом акцій  

акціонерного товариства Пат «Червоний Чабан»,  
що приватизується

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

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

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

с. Червоний Чабан, вул. Леніна, 6
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн 3 347 350,00
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 3 020 665
6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капі талу, % 22,56
7 Номінальна вартість однієї акції, грн 0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн 1 611 252,92
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 2
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні) Ні
12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки 

держави (так/ні)
Ні

13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні) Ні
14 Площа земельної ділянки, га 0,0
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), % 0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі  

(код за ЄДРПОУ, найменування)
37833036, ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ»

17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування) 30370711, ПАТ «Національний  
депозитарій України»

18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн 0
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн 7 998

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

№  
з/п Найменування показника 2012 рік 2013 рік 2014 рік

1 2 3 4 5
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн 1148 10 0
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн 4206 5 0

3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої 
продукції), % 27,29 200 0

4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн -3118 -242 -10
АКТИВ

5 Необоротні активи, тис. грн 15253 7853 7803
6 Оборотні активи, тис. грн 495 366 195
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн 0 0 0
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн 0 0 0
9 Баланс активів, тис. грн 15748 8219 7998

1 2 3 4 5
ПАСИВ

10 Вартість власного капіталу, тис. грн 14940 7317 7307
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн 0 0 0
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн 0 0 0
13 Поточні зобов’язання, тис. грн 808 902 691
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн 15748 8219 7998

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

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

про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Не впроваджене

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та строк проведення торгів

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 найменування фондової біржі київська міжнародна фондова біржа
2 Місцезнаходження фондової біржі 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36в (5-й поверх)
3 Телефон для довідок (044) 490-57-88
4 дата торговельного дня (дня проведення торгів) 25.02.2016 
5 Час початку торговельної сесії 11.00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон 

зниження ціни / АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
АПЦ

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

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України 
«Про санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурент-
ної приватизації у 2015 – 2016 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фон-
дових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року 
№ 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу 
Фонду державного майна України від 9 квітня 2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 9 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 9 квітня 2012 року 
№ 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 травня 2012 року за № 725/21038).

До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію держав-
ного майна» не можуть бути покупцями: 

юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків; органи державної влади; пра-
цівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні 
акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства; особи, зареєстровані в офшорній зоні (пере-
лік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у 
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом; особи, які прямо чи опосередковано контролю-
ються особами, що визначені в абзацах 2-6 частини 3 статті 8 Закону України «Про приватизацію державного май-
на», а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 
2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та 
Закону України «Про санкції».

фДму повіДомляє

регіональне відділення фонду державного  
майна україни по кіровоградській області 

оголоШує конкурс 
на заміщення вакантної посади головного спеціаліста сектору 

юридичної роботи (тимчасово, на період перебування 
основного працівника у відпустці по догляду  

за дитиною до досягнення нею трирічного віку)
Вимоги до кандидатів: вища освіта відповідного професійного спря-

мування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; прак-
тичний стаж роботи юристом на державній службі на посаді провідного 
спеціаліста не менш як 1 рік, або практичний стаж роботи юристом в 
iнших сферах не менш як 3 роки; вільне володіння державною мовою; 
володіння основними навиками роботи на комп’ютері.

Для участі у конкурсі подаються: заява про участь у конкурсі; за-
повнена особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками; 
дві фотокартки розміром 4 х 6 см; копії документів про освіту; ко-
пія паспорта; декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за 2015 рік; копія військового квитка (для 
військовозобов’язаних).

Заяви про участь у конкурсі приймаються протягом 30 кален-
дарних днів з дня опублікування оголошення.

За додатковою інформацією звертатися за адресою: м. Кіровоград, 
вул. Глинки, 2, кімн. 803, тел. (0522) 33-24-00.

інформація 
рв фдму по житомирській області про підсумки  
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  

які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки майна, що відбувся 17.12.2015

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

фізичну особу – підприємця Селюка Михайла Олексійовича (м. Ко-
ростень, вул. Кірова, 63, кв. 4) по об’єктах:

нежитловому приміщенню площею 17,1 м2 на першому поверсі ад-
міністративної будівлі, що перебуває на балансі Головного управління 
статистики у Житомирській області, за адресою: Житомирська обл., 
м. Коростень, вул. Коротуна, 1;

нежитлових приміщеннях площею 61,0 м2 відділення зв’язку (літ. А), 
що перебувають на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», 
за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Табукашвілі, 20;

Приватну фірму «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова екс-
пертиза» (м. Житомир, вул. Перемоги, 11) по об’єкту – нежитлових 
приміщеннях площею 15,5 м2 та 20,9 м2 на 1-му поверсі адміністра-
тивної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Житомирського 
професійного політехнічного ліцею,за адресою: м. Житомир, вул. Не-
бесної Сотні, 11;

ПП «Бюро незалежних оцінок» (м. Житомир, вул. пров 3-й Транзіт-
ний, 31) по об’єкту – нежитлових приміщеннях площею 62,4 м2 (літ. А-9), 
що перебувають на балансі Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта», 
за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Житомирська, 53;

фізичну особу – підприємця Бовкунова Юрія Опанасовича (м Корос-
тень, вул. Шолом-Алейхема, 49, кв.50) по об’єкту – асфальтованому 

покриттю площею 25,0 м2 Міжнародного автомобільного пункту про-
пуску «Виступовичі», що перебуває на балансі Житомирської митниці 
ДФС, за адресою: Житомирська обл., Овруцький р-н, с/р Руднянська, 
автодорога Виступовичі (на Мозир) – Житомир (через Овруч, Жито-
мирська обл., Овруцький р-н, с. Виступовичі), 19-й км.

інформація 
рв фдму по Закарпатській області про підсумки конкурсу 

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки майна, що відбувся 17.12.2015

Для проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності 
– частини покрівлі площею 31,19 м2 та вбудованого горищного примі-
щення площею 26,04 м2 (5,6 х 4,65) навчально-лабораторного корпусу 
(буд. літ. А), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Університетська, 14 переможцем конкурсу визнано суб’єкта оці-
ночної діяльності – ПП «Експерт-Центр».

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 22.12.2015

Нежитлове приміщення загальною площею 19,3 м2 на першому 
поверсі (інв. № 10310009) за адресою: Луганська обл., м. Попасна, 
вул. Первомайська, 165. Переможець – ПП «Екорт».

фонд державного майна україни

накаЗ

                                                     23.12.2015 м. Київ № 1987
Про поновлення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

Відповідно до частини шостої статті 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціноч-
ну діяльність в Україні» у зв’язку з підвищенням кваліфікації оцінювачами, що зареєстровані в Державному реєстрі 
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, НАКАЗУЮ:

1. Поновити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів відповідно до поданої інформації про підвищення кваліфі-
кації за відповідними напрямами оцінки майна (перелік додається).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити інформування 
громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному бюлетені про 
приватизацію», додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості привати-
зації» та на веб-сайті Фонду державного майна України в Інтернеті.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та 
професійної оціночної діяльності.

Заступник голови фонду                                                                                                         н. лебідь

Додаток до наказу ФДМУ від 23.12.2015 № 1987

кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких поновлено

№  
з/п Прізвище, ім’я, по батькові

Свідоцтво про реєстрацію  
у Державному реєстрі  

оцінювачів та СОД
Кваліфікаційний документ оцінювача

Регiон

номер дата видачі номер дата видачі навчальний заклад
 1  Боголюк Андрій Олександрович  34  14-01-2014  МФ № 7910  02-07-2011  МІБ  Одеська обл. 
 2  Бусленко Олег Анатолійович  11521  15-11-2013  ЦМК № 226  12-11-2005  МІБ  м. Київ 
 3  Гнаток Світлана Вікторівна  5286  28-02-2007  МФ № 4675  16-12-2006  УКШ  м. Черкаси 
 4  Голубєв Ігор Євгенійович  11438  08-11-2013  2466  14-07-2001  МЦПІМ  Запорізька обл. 
 5  Горбатюк Людмила Володимирівна  989  26-01-2004  МФ № 728  22-11-2003  ККН  м. Одеса 
 6  Денисенко Сергій Юрійович  2915  26-05-2005  МФ № 3248  19-02-2005  ХЦНТЕІ  Донецька обл. 
 7  Доронін Андрій Федорович  4532  29-03-2006  042  08-12-2000  Егіда  АРК 
 8  Єрмакова Алла Миколаївна  257  09-12-2015  МФ № ЕО-93  08-02-2001  Крок  м. Херсон 
 9  Єфімов Денис Олександрович  11085  16-10-2013  МФ № 8167  28-09-2013  ХЦНТЕІ  м. Харків 

 10  Забарило Мирон Степанович  10582  03-09-2013  1567  19-02-2000  МЦПІМ  Івано-Франківська обл. 
 11  Заболітний Петро Григорович  1998  19-08-2002  1450  20-11-1999  МЦПІМ  м. Івано-Франківськ 
 12  Зінько Ольга Михайлівна  7447  24-04-2009  МФ № 4800  23-12-2006  Львів. політех.  м. Львів 
 13  Ізотов Олександр Вікторович  3972  14-11-2002  1215  12-12-1998  МЦПІМ  м. Київ 
 14  Каюріна Оксана Валеріївна  7995  18-01-2010  МФ № 7142  10-10-2009  МІБ  м. Полтава 
 15  Кнігініцька Ольга Василівна  35  14-01-2014  МФ № 8687  09-02-2013  УКШ  Івано-Франківська обл. 
 16  Коваленко Тетяна Іллівна  239  25-11-2015  МФ № 1237  12-12-1998  ІКЦ УТО  м. Вінниця 
 17  Копичинська Оксана Аркадіївна  988  26-01-2004  МФ № 729  22-11-2003  ККН  Хмельницька обл. 
 18  Кузьменко Лариса Іванівна  3408  21-10-2002  1834  30-09-2000  МЦПІМ  м. Київ 
 19  Левченко Олексій Володимирович  5607  25-06-2007  МФ № 5059  19-05-2007  Експерт-Сервіс  м. Луцьк 
 20  Лисюк Наталія Григорівна  186  19-08-2015  МФ № 6605  13-12-2008  УКШ  м. Київ 
 21  Немашкалова Наталя Іванівна  9481  28-09-2012  МФ № 7177  24-10-2009  ХЦНТЕІ  Харківська обл. 
 22  Оболенцев Андрій Іванович  192  07-09-2015  МФ № 171-1  05-07-1995  ІКЦ УТО  м. Кіровоград 
 23  Осадчий Василь Петрович  4297  12-01-2006  МФ № 3799  17-09-2005  УКШ  м. Дніпропетровськ 
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ОГОЛОШеННЯ ПРО НАМІР ПеРеДАТИ ДеРЖАВНе МАЙНО В ОРеНДУ

 департамент з питань управління державним майном та орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а

дніПроПетровська область
оголоШення 

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

2066747, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, 
м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 72, тел. (056) 374-98-53

Нежитлове вбудоване 
приміщення

02066747.4.ЦЖМФУЕ097 м. Дніпропетровськ, 
вул. Наукова, 5

105,0 496 892,00 1 рік З метою розміщення видавництва друкованих засобів 
масової інформації та видавничої продукції, що ви-
даються українською мовою

2 Міністерство освіти 
і науки України

01116130, Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту ім. Академіка Лазаряна, м. Дніпропетровськ, вул. Лаза-
ряна, 2

Нежитлові вбудовані при-
міщення

01116130.1.ЯОЧПКЧ080 м. Дніпропетровськ, 
вул. Лазаряна, 2

50,5 408 564,00 2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює 
побутове обслуговування населення

3 Міністерство освіти 
і науки України

2066747, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, 
м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 72, тел. (056) 374-98-53

Нежитлові вбудовані при-
міщення

02066747.4.ЦЖМФУЕ439 м. Дніпропетровськ, 
вул. Героїв Сталінгра-
да, 49а

51,0 383 748,00 1 рік Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів 
підакцизної групи, у навчальному закладі

4 Міністерство освіти 
і науки України

2070743, ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропе-
тровськ, просп. Карла Маркса, 19, тел. (056) 744-62-19

Частина нежитлового 
приміщення 

02070743.2.ЮПЛИХА058 (корпус № 1);
інформація відсутня (корпус № 4)

м. Дніпропетровськ, 
просп. Карла Марк-
са, 19

1,0;
1,0

12 884,00;
12 597,00

2 роки 11 місяців Розміщення термінала з оплати комунальних послуг 
та поповнення рахунків мобільних операторів

5 Міністерство 
внутрішніх справ 
України

8596584, УДСО при ГУМВС в Дніпропетровській області, м. Дніпропе-
тровськ, вул. Короленка, 4, тел. (056) 744-30-07

Нежитлове вбудоване 
приміщення

Інформація відсутня м. Першотравенськ, 
вул. К. Маркса, 15

42,08 29 745,00 2 роки 364 дні Інше використання (для стоянки власного автомобіля 
без права здійснення підприємницької  
діяльності з ремонту автомобілів)

6 Міністерство освіти 
і науки України

02070766, Національна металургійна академія України, м. Дніпропе-
тровськ, вул. Гагаріна, 13-15, тел. (0562) 745-31-56 

Нежитлове вбудоване 
приміщення

02070766.2.РМБЧЧФ024 м. Дніпропетровськ, 
просп. Гагаріна, 13-15

61,6 551 947,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу непро-
довольчих товарів

7 Міністерство освіти 
і науки України

01116130, Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту ім. Академіка Лазаряна, м. Дніпропетровськ, вул. Лаза-
ряна, 2

Частина нежитлового 
вбудованого приміщення

01116130.1.ЯОЧПКЧ079 м. Дніпропетровськ, 
вул. Лазаряна, 2

8,5 62 737,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу канцто-
варів та суб’єкта господарювання, що здійснює побу-
тове обслуговування населення (фото послуги)

8 Міністерство освіти 
і науки України

00129314, Дніпропетровський технікум зварювання та електроніки 
ім. Є. О. Патона, тел. (056) 377-24-15

Частина нежитлового 
вбудованого приміщення 

00129314.1.БЖЕВПЦ001 м. Дніпропетровськ, 
вул. К. Цеткін, 2а

6,0 63 500,00 2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів 
підакцизної групи, у навчальному закладі

9 Міністерство освіти 
і науки України

05536076, Дніпропетровський регіональний центр професійно-
технічної освіти, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 229, 
тел. (056) 33-54-99

Нежитлове вбудоване 
приміщення

05536076.1.РДУАВЕ002 м. Дніпропетровськ, 
вул. Шинна, 10а

51,7 92 276,00 2 роки 11 місяців Інше використання (розміщення теплогенераторної 
для виробництва та постачання теплової енергії)

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

донецька область
оголоШення 

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

02070812, ДВНЗ «Приазовський державний технічний універ-
ситет», 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університет-
ська, 7, тел. (0629) 44-65-05 

Частина нежитлового вбудованого при-
міщення коридору першого поверху будівлі 
учбового корпусу № 5 

02070812.1. БДДМУФ014 Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул. Університетська, 7 

12,7 71 351,00  
станом на 31.08.2015

2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи, у навчальному 
закладі 

2 Міністерство освіти 
і науки України

02070812, ДВНЗ «Приазовський державний технічний універ-
ситет», 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університет-
ська, 7, тел. (0629) 44-65-05 

Частина нежитлового вбудованого при-
міщення фойє першого поверху будівлі 
учбового корпусу № 3

02070812.1. БДДМУФ012 Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул. Апатова, 115

7,5 42 137,00  
станом на 31.08.2015

2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи, у навчальному 
закладі 

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. харків, вул. гуданова, 18, рв фдму по доне-
цькій 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». За додатковою інформацією слід звертатися 
за тел. (057) 704-17-36.

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 неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство оборони 
України

35212338, Житомирська філія Концерну «Військторгсервіс», 
10014, м. Житомир, просп. Миру, 22

Нежитлові приміщення магазину 
№ 15 (літ. А)

33689922.31.ААААЕВ 321 Житомирський р-н, смт Озерне, 
вул. Авіаційна, 3а 

67,8 127 179,00 2 роки 364 дні Організація торгівлі непродовольчими 
товарами

2 Міністерство інфраструкту-
ри України

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

Нежитлові приміщення (літ. А-9) 21560045.600.АААЖЖА579 м. Бердичів, вул. Житомир-
ська, 53

62,4 128 960,00 1 рік Розміщення аптеки

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

ЗакарПатська область
оголоШення 

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можливий 

строк оренди мета використання

1 Міністерство 
охорони здоров’я 
України

01992274, Державний заклад «Українська алергологічна 
лікарня Міністерства охорони здоров’я України», Тячівський 
р-н, смт Солотвино, вул. Терека, 42, тел. (03134) 2-15-00

Вбудовані приміщення (поз. 
1-4, 1-5) першого поверху 
будівлі їдальні літ. ВІІ

– Закарпатська обл., Тячів-
ський р-н, смт Солотвино, 
вул. Терека, 42

42,7 197 786,00 2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

2 Міністерство 
охорони здоров’я 
України

01992274, Державний заклад «Українська алергологічна 
лікарня Міністерства охорони здоров’я України», Тячівський 
р-н, смт Солотвино, вул. Терека, 42, тел. (03134) 2-15-00

Вбудоване приміщення 
поз. 1-33 першого поверху 
будівлі їдальні літ. ВІІ

– Закарпатська обл., Тячів-
ський р-н, смт Солотвино, 
вул. Терека, 42

22,9 106 073,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім това-
рів підакцизної групи – 18,9 м2; 
розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів – 4,0 м2

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: м. ужгород, вул. собра-
нецька, 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».

кіровоградська область
оголоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій 

38127319, ДПРЗ-2 Управління ДСНС України у Кіровоградській області, 28006, Кірово-
градська обл., м. Олександрія, вул. Жуковського, 13, тел. (05235) 6-83-56

Нежитлові приміщення од-
ноповерхової будівлі

38127319.6. КЖУИИП151 Кіровоградська обл., м. Олексан-
дрія, вул. Толбухіна, 12 

195,0 125 019,00 2 роки 11 місяців Виготовлення будівельних 
металовиробів 

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

львівська область
оголоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство обо-
рони України

08006864, Державне підприємство Міністерства оборони 
України «Львівський завод збірних конструкцій», 79040, 
м. Львів, вул. Городоцька, 222, тел.: 262-38-87, 262-39-03

Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 1180,99 м2 

на першому і другому поверхах збірного відділення та виробнича 
площадка біля збірного відділення загальною площею 657,07 м2 

Інформація відсутня м. Львів, 
вул. Шевчен-
ка, 134

1 838,06 4 022 104,00  
станом на 30.11.2015

2 роки 364 дні Розміщення складу

2 Міністерство інфра-
структури України

22336769, Львівська дирекція УДППЗ «Укрпошта», 79000, 
м. Львів, вул. Словацького, 1, тел. (067) 400-23-00

Нежитлові вбудовані приміщення на першому поверсі будівлі 21560045.1400.АААЖЕЕ514 м. Львів, 
вул. Словаць-
кого, 1

384,8 6 529 573,00  
станом на 30.11.2015

1 рік Продаж непродовольчих товарів, української 
друкованої продукції, канцтоварів та інших 
товарів українських виробників

3 Міністерство освіти 
і науки України 

02071010, Національний університет «Львівська політехні-
ка», 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, тел. (032) 258-26-80 

Частина вбудованого нежитлового приміщення на першому по-
версі навчального корпусу № 11

02071010.5.ЦЛЯЮСЕ053 м. Львів, вул. 
Професорська, 2

1,5 25 524,00 
станом на 31.12.2015

1 рік Розміщення торговельного автомата, що від-
пускає продовольчі товари (кава, снеки)

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».

миколаївська область
оголоШення  

орендодавця – рв фдму по миколаївській 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 можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державне агентство водних 
ресурсів України

01034136, Миколаївське міжрайонне управління водного господарства, 54036, 
м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 51а, тел.: 48-33-09, 48-33-16

Нежитлові приміщення 01034136.4. АААББЛ937 м.  Миколаїв, Велика Коре-
ниха, вул. Очаківська, 1а 

72,0 55 610,00 2 роки 364 дні Гаражування автотран-
спорту

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

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державна казначей-
ська служба України

37344688, Управління Державної казначейської служби України у Тростянецькому районі Сумської 
області, 42600, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Червоноармійська, 2, тел. (0247) 5-17-58

Нежитлове при-
міщення 

37344688.1.АААДЕГ530 Сумська обл., м. Тростянець, 
вул. Червоноармійська, 2 

19,5 – 2 роки 364 дні Розміщення складського 
приміщення

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

терноПільська область
оголоШення 

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою, грн без ПДВ

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державне агентство вод-
них ресурсів України

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

Частина площадки з асфальтним 
покриттям 

05379205.40.ББФЕРЮ026 м. Тернопіль, вул. Тек-
стильна, 30а 

200,0 61 400,00 2 роки 11 місяців Розміщення стоянки транспортних засобів

2 Державне агентство вод-
них ресурсів України

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

Частина площадки з асфальтним 
покриттям 

05379205.40.ББФЕРЮ026 м. Тернопіль, вул. Тек-
стильна, 30а 

500,0 153 500,00 2 роки 11 місяців Розміщення стоянки транспортних засобів та 
складування будівельних матеріалів

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

Черкаська область
оголоШення  

орендодавця – рв фдму по Черкаській області про намір передати в оренду об’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 можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна служба статистики 
України 

02357999, Головне управління статистики у Черкаській області, 
м. Черкаси, вул. О. Дашковича, 39, тел. (0472) 36-16-75 

Приміщення адмінбудівлі 02357999.1.АААДЕЖ383 Черкаська обл., м. Корсунь-
Шевченківський, пров. Бабушкіна, 4а

15,05 27 100,00 2 роки 364 дні Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, рв фдму по Черкась-
кій області. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного 
та комунального майна».

Чернівецька область
оголоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, 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 можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна служба 
статистики України 

02363066, Головне управління статистики у Чернівецькій області, 
58018, м. Чернівці, вул. Головна, 249а, тел./факс (0372) 58-13-55

Вбудоване приміщення (1-4) першого 
поверху адміністративної будівлі (АІІ)

02363066.1.АААДЕЖ418 Чернівецька обл., Кельменецький р-н, 
смт Кельменці, вул. О. Довженка, 9

60,0 237 812,00 2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта з про-
дажу непродовольчих товарів

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

Чернігівська область
оголоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна казначей-
ська служба України

38030010, Управління Державної казначейської служби України в Ічнянському районі Чернігівської 
області, 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Героїв Майдану, 8, тел.: (04633) 2-16-74, 2-15-06

Нежитлове приміщення другого по-
верху двоповерхової адмінбудівлі 

38030010.1.АААДЕГ755 Чернігівська обл. м. Ічня, 
вул. Героїв Майдану, 8

33,5 52 903,21 2 роки 364 дні Для здійснення діяль-
ності у сфері права

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

м. київ
оголоШення 

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий  
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство обо-
рони України

09540881, Державне підприємство «Київський механічний завод» Мініс-
терства оборони України, 03151, м. Київ, вул. Вінницька, 14/39, тел.: 
(044) 243-39-29, 243-39-30

Нежитлове приміщення мийного відділення 
будівлі цеху № 2

– м. Київ, вул. Він-
ницька, 14/39

216,0 1 771 600,00 
станом на 30.11.2015

2 роки Виробництво електромембранного обладнання

2 Міністерство освіти 
і науки України

02125315, Олімпійський коледж імені Івана Піддубного, 02156, м. Київ, 
вул. Матеюка, 4, тел. (044) 513-98-64 

Нерухоме майно – частина нежитлового примі-
щення на першому поверсі учбового корпусу

02125315.1.ЧГЧХЛВ002 м. Київ, вул. Ма-
теюка, 4

33,5 686 300,00 
станом на 30.09.2015

2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж това-
рів підакцизної групи, у навчальному закладі

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

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. 2 – 5

ПІДСУМКИ
інформація 

рв фдму по Чернівецькій області про підсумки  
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  

які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки майна, що відбувся 17.12.2015

Відповідно до п. 3.2 Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності ухвалено рішення про укладення договору на 
проведення незалежної оцінки майна вбудованого приміщення (1-4) 
площею 60,0 м2 першого поверху адміністративної будівлі (літ. АІІ), що 
перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернівець-
кій області, за адресою: Чернівецька обл., Кельменецький р-н, смт 
Кельменці, вул. О. Довженка, 9 з метою передачі в оренду з суб’єктом 
оціночної діяльності – ТОВ «Оцінка – Інформ» (юридична адреса: 
м. Чернівці, вул. Шухевича, 9а, кв. 40, місцезнаходження: м. Чернівці, 
вул. Герцена, 1а, оф. 16). 

Комісія з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, яка 
діє в РВ ФДМУ по Чернівецькій області, відхилила конкурсну про-
позицію спільного підприємства «Західно-Український Експертно-
Консультативний Центр» (58001, м. Чернівці, вул. Головна, 119), що 
надійшла на конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта 
господарювання, який залучатиметься до проведення незалежної 
оцінки об’єкта незавершеного будівництва державної власності – 
фельдшерсько-акушерського пункту разом із земельною ділянкою, 
на якій він розташований (с. Борівці, Кіцманський р-н, Чернівецька 

область), з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні, оскіль-
ки запропонована ціна послуг з оцінки об’єкта аукціону, визначена 
суб’єктом оціночної діяльності в калькуляції витрат, пов’язаних з вико-
нанням робіт, більша ніж звичайна ціна послуг з оцінки об’єктів аукціо-
ну, визначена відповідно до наказу ФДМУ від 05.08.2015 № 125 «Щодо 
Примірних показників звичайної ціни послуг з оцінки майна, земельних 
ділянок та об’єктів аукціону».

інформація 
рв фдму по житомирській області про підсумки  
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  

які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки майна, що відбувся 22.12.2015

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

ПП «Україна-Експерт-Центр» (м. Житомир, вул. Котовського, 60, 
кв. 11) по об’єкту – нежитловій будівлі КПП № 1 (будівля № 1/533 – 
прохідна) площею 64,55 м2, що перебуває на балансі Житомирського 
військового інституту ім. С.П. Корольова, за адресою: м. Житомир, 
просп. Миру, 22, військове містечко № 1;

ПП «Бюро незалежних оцінок» (м. Житомир, вул. пров 3-й Транзіт-
ний, 31) по об’єкту – частині нежитлового приміщення площею 3,0 м2 
учбового корпусу № 1, що перебуває на балансі Бердичівського ко-
леджу промисловості, економіки та права, за адресою: Житомирська 
обл., м. Бердичів, вул. Молодогвардійська, 2а;

фізичну особу – підприємця Шаніна Василя Михайловича (м. Жи-
томир, бульв. Польський, 14, кв. 96) по об’єкту – приміщенню чайної 

площею 484,0 м2 на першому поверсі будівлі № 1/97, що перебуває на 
балансі Житомирського військового інституту ім. С. П. Корольова, за 
адресою: м. Житомир, просп. Миру, 22, військове містечко № 1;

фізичну особу – підприємця Селюка Михайла Олексійовича (м. Ко-
ростень, вул. Кірова, 63, кв. 4) по об’єкту – нежитловому приміщенню 
(кімн. 5) площею 18,2 м2 у будівлі, що перебуває на балансі Професійно-
технічного училища № 16 м. Коростеня, за адресою: Житомирська обл., 
м. Коростень, вул. Грушевського, 24/1.

інформація 
рв фдму по івано-франківській області про підсумки  

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності  
для проведення незалежної оцінки об’єктів  

оренди, що відбувся 21.12.2015
№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2 Адреса об’єкта оцінки Переможець 
конкурсу – СОД

1 Частина приміщення на першому поверсі будівлі 
гуртожитку № 7, що перебуває на балансі Івано-
Франківського національного технічного універси-
тету нафти і газу 

72,5 м. Івано-Франківськ, 
вул. Набережна 
ім. В. Стефаника, 30

ФОП 
Тарнопольсь-
кий А. П.

2 Приміщення на першому поверсі адмінбудівлі, що 
перебуває на балансі Управління державної казна-
чейської служби України у Верховинському районі 
Івано-Франківської області 

2,1 Івано-Франківська 
обл., смт Верховина, 
вул. І. Франка, 23

ФОП 
Тарнопольсь-
кий А. П.

3 Частина приміщення складу (літ. А), що перебуває 
на балансі Державної пожежно-рятувальної час-
тини Управління Державної служби України з над-
звичайних ситуацій в Івано-Франківській області 

72,0 Івано-Франківська 
обл., Богородчансь-
кий р-н, смт Солотви-
но, вул. Шевченка, 4а

ТзОВ «Ека-
Захід»

ІНФОРМАЦІЯ РеГІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛеНЬ ФДМУ

ПІДСУМКИ
інформація 

рв фдму по м. києву про підсумки конкурсу  
на право оренди нерухомого державного  

майна, що відбувся 20.01.2016
За результатами засідання конкурсної комісії на право оренди 

державного майна – нежитлового приміщення площею 19,76 м2 на 
першому поверсі адміністративно-лабораторного корпусу за адресою: 
м. Київ, вул. Освіти, 4, що перебуває на балансі Київського національ-
ного університету будівництва і архітектури, прийнято рішення укласти 
договір оренди з фізичною особою – підприємцем Гринь Людмилою 
Миколаївною.

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

інформація 
кев м. володимир-волинського про проведення конкурсу  

на право оренди нерухомого військового майна
Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: КЕВ 

м. Володимир-Волинський; Волинська обл., м. Володимир-Волин-
ський, вул. Академіка Глушкова,1.

� Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщен-
ня будівлі № 7 (сховище для техніки) військового містечка № 18 
загальною площею 125,0 м2 за адресою: 45030, Волинська обл., 
Ковельський р-н, с. Черкаси-Волинські.

Балансоутримувач – КЕВ м. Володимир-Волинський.
Ринкова вартість майна, що пропонується в оренду, становить 

79 362,00 грн (без ПДВ).

стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до 
чинного законодавства України, за базовий місяць розрахунку – 
листопад 2015 р. становить 1 349,15 грн (без Пдв).

Основні умови конкурсу: найбільший запланований розмір місячної 
орендної плати; використання об’єкта оренди під розміщення майсте-
рень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної 
комісії документи згідно з розділом 3 спільного наказу ФДМУ та МОУ 
від 26.07.2000 № 1549/241.

конкурс буде проведено об 11.00 через 21 календарний день 
після опублікування цієї інформації в газеті «відомості привати-
зації» за адресою: волинська обл., м. володимир-волинський, 
вул. академіка глушкова, 1, кев м. володимир-волинський.

Кінцевий термін подання заяв для участі в конкурсі – за три робочих 
дні до дати проведення конкурсу.

Телефон для довідок (03342) 3-33-33.

ОГОЛОШеННЯ ПРО ПРОВеДеННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРеНДИ МАЙНА
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аПарат фдму
інформація 

про оголошення конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності

� Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій публічного ак-
ціонерного товариства «одеський припортовий завод» розміром 
94,567 % статутного капіталу товариства, що підлягає продажу за 
конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону від-
повідно до додатка 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 
03 вересня 2014 р. № 861-р «Деякі питання приватизації» (зі змінами), 
та пакет акцій розміром 99,567 % статутного капіталу товариства, 
що підлягатиме продажу за конкурсом з відкритістю пропонування 
ціни за принципом аукціону у разі внесення змін до законодавства з 
питань приватизації.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: ПАТ «Одеський припортовий 

завод» (вул. Заводська, буд. 3, м. Южне, Одеська обл., 65481; тел.  
(048) 758-60-71; тел./факс (048) 759-35-31).

Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу пакета 
акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом 
аукціону.

Телефон замовника конкурсу: (044) 285-12-74.
Телефакс замовника конкурсу: (044) 286-79-85.
Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) ПАТ «Одеський припор-

товий завод»:
20.15 виробництво добрив і азотних сполук;
52.24 транспортне оброблення вантажів.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, осно-

вні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПАТ «Одеський припортовий 
завод», об’єктів: основних засобів – 38 215; нематеріальних активів – 
1 001; незавершеного будівництва – 8.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ПАТ «Одеський при-
портовий завод», тис. грн: 798 544,00.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій станом на 31.12.2015, тис. грн: основних засо-
бів – 931 956,764; нематеріальних активів – 14 825,456; незавершеного 
будівництва – 72 826,171.

Кількість земельних ділянок: 21.
Розмір земельних ділянок, усього: 258,7775 га.
Місце розташування земельних ділянок: Одеська обл., м. Южне.
Цільове призначення земельних ділянок: під промислові об’єкти та 

розміщення об’єктів житлової та громадської забудови.
Правовий режим земельних ділянок: на праві постійного користу-

вання та на умовах оренди.
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: 

32 100,063.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-

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

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

Строк виконання робіт – 35 календарних днів від дати укладення 
договору про проведення оцінки.

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відпо-
відно до Положення застосовується Фондом державного майна Укра-
їни, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки 
менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено 
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за на-
прямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, 
майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти 
інтелектуальної власності», спеціалізацією 2.1 «Оцінка цілісних майно-
вих комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних 
активів (крім 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 складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зо-
крема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду пре-
тендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента 
подаються за встановленою в додатках 2 – 4 до Положення формою.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шля-
хом поштового 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 
15 лютого 2016 р.

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцін-
ки, 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) 19 лютого 2016 р. 
о 14.00.

інформація 
про оголошення конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності
� Назва об’єкта оцінки: об’єкт оренди – нежитлове приміщен-

ня загальною площею 6,5 м2, розташоване за адресою: м. Київ, 
вул. Артема, 73, що обліковується на балансі державного підприємства 
«Українська правова інформація».

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: державне під-
приємство «Українська правова інформація».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Артема, 73, м. Київ; тел. 
(044) 585-00-20, тел./факс (044) 585-00-21.

Мета проведення оцінки: продовження дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (044) 285-12-74.
Телефакс замовника конкурсу: (044) 286-79-85.
Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, осно-

вні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій станом на 31.12.2015, тис. грн: 13,994.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
немає.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2015.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-

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

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

Платник робіт з оцінки – приватне акціонерне товариство «Дата-
груп».

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності від-
повідно до Положення застосовується Фондом державного майна  

України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта 
оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

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

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

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шля-
хом поштового 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 
11 лютого 2016 р.

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцін-
ки, 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) 17 лютого 2016 р. 
о 14.00.

інформація 
про оголошення конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності
� 1. Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс держав-

ного підприємства «дослідний завод «хвиля».
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: державне підпри-

ємство «Дослідний завод «Хвиля» (вул. Наукова, 7, м. Львів, 79060).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Наукова, 7, м. Львів, 79060; 

тел. (0322) 95-83-30; тел./факс (0322) 95-83-40.
Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу єдиного 

майнового комплексу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни 
за принципом аукціону.

Телефон замовника конкурсу: (044) 285-12-74.
Телефакс замовника конкурсу: (044) 286-79-85.
Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, 

необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюється: 
проектування та монтаж систем керування технологічними процесами, 
виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури, виробни-
цтво контрольно-вимірювальних приладів, виробництво підіймально-
транспортного устаткування, виробництво інших виробів з пластмас.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, осно-
вні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: до 5,0 тис., зокрема: будівель 
та споруд – 50 шт. (23 шт. – у м. Львові; 27 шт. – у м. Новий Яричів).

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського то-
вариства, тис. грн: 17 784,00.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій станом на 30.09.2015, тис. грн: основних засобів 
– 9 615,00; незавершених капітальних інвестицій – 2 050,00.

Розмір земельних ділянок, усього: 16,5964 га.
Місце розташування земельних ділянок: у м. Львові, вул. Науко-

ва, 7 – 3,2065 га; у м. Новий Яричів – 13,3899 га.
Цільове призначення земельних ділянок: обслуговування адмі-

ністра тивно-виробничих будівель.
Правовий режим земельних ділянок: на праві постійного корис-

тування.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016.
� 2. Назва об’єкта оцінки: пакет акцій публічного акціонерно-

го товариства «машинобудівне виробниче об’єднання «оріон» у 
кількості 2 883 281 шт., що становить 50 % статутного капіталу 
товариства +1 акція.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: ПАТ «Машинобудівне виробниче 

об’єднання «Оріон» (вул. Академіка Гаркавого, 6, м. Одеса, 65098).
Місцезнаходження окремих підрозділів: вул. Степова, 9, м. Одеса; 

вул. Болгарська, 71, 80, м. Одеса; вул. Картамишевська, 10, м. Одеса 
(дитячий садок); Миколаївська дорога, 142, м. Одеса (водна станція); 
вул. Літературна, 10, м. Одеса (на даний час об’єкти нерухомості, роз-
ташовані за цією адресою, відчужені на користь третіх осіб та право 
власності зареєстровано за іншими юридичними особами, що є пред-
метом спору судових справ). 

Тел.: (048) 759-48-24, (063) 735-33-54.
Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу пакета 

акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом 
аукціону.

Телефон замовника конкурсу: (044) 285-12-74.
Телефакс замовника конкурсу: (044) 286-79-85.
Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) ПАТ «Машинобудівне ви-

робниче об’єднання «Оріон»: КВЕД 68.20 «Надання в оренду й експлу-
атацію власного чи орендованого нерухомого майна».

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, осно-
вні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком ПАТ «Машинобудівне виробниче 
об’єднання «Оріон», шт.: 279, зокрема за адресами: вул. Гаркавого, 6, 
м. Одеса – 105; вул. Степова, 9, м. Одеса – 138; вул. Болгарська, 71, 80, 
м. Одеса – 29; вул. Картамишевська, 10, м. Одеса (дитячий садок) – 6; 
Миколаївська дорога, 142, м. Одеса (водна станція) – 1.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ПАТ «Машинобудівне 
виробниче об’єднання «Оріон», тис. грн: 1 441,640.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій, тис. грн: 2 429,936.

Розмір та місце розташування земельних ділянок:
вул. Гаркавого, 6, м. Одеса – 4,62 га; вул. Степова, 9, м. Одеса – 

2,25 га; вул. Болгарська, 71, м. Одеса – 0,96 га; вул. Болгарська, 80, 
м. Одеса – 0,29 га; вул. Картамишевська, 10, м. Одеса (дитячий садок) 
– 0,56 га; Миколаївська дорога, 142 (водна станція на пляжі «Лузанів-
ка»), м. Одеса – 0,11 га.

Правовий режим земельних ділянок: земельні відносини не оформ-
лені відповідно до чинного законодавства, землевпорядна документа-
ція не виготовлялася.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016.
� 3. Назва об’єкта оцінки: пакет акцій публічного акціонерного 

товариства «укрнафтопродукт» у кількості 61 088 246 штук номі-
нальною вартістю 18 326 473,80 грн, що становить 50 % статут-
ного капіталу товариства +1 акція.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: ПАТ «Укрнафтопродукт»; 

вул. І. Франка, 6, м. Київ, 01030 (юридична адреса); бульв. Верховної 
Ради, 34, м. Київ, 02094 (фактична адреса).

Тел. (044) 573-30-16.
Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу пакета 

акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом 
аукціону.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) ПАТ «Укрнафтопродукт»: 
надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна.

Телефон замовника конкурсу: (044) 285-12-74.
Телефакс замовника конкурсу: (044) 286-79-85.
Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, осно-

вні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами), 
шт.: нежитлова будівля, розташована за адресою: м. Київ, бульв. Верхо-
вної Ради, 34 (загальною площею 5 440,3 м2); квартира, розташована за 
адресою: м. Київ, вул. Григоренка, 41, кв. 70 (загальною площею 30,0 м2); 
авто ДЕУ Ланос – 2; довгострокові фінансові інвестиції за методом участі 
в капіталі інших підприємств – 6; інші фінансові інвестиції – 9.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ПАТ «Укрнафтопро-
дукт», тис. грн: 36 653,00.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій станом на 30.09.2015, тис. грн: основних засо-
бів – 753,00; довгострокових фінансових інвестицій – 16 477,00; інших 
фінансових інвестицій – 9 839,00.

Розмір земельних ділянок, усього: 3799,4503 м2.
Місце розташування земельних ділянок: бульв. Верховної Ради, 34, 

м. Київ – 3 793,24 м2 (об’єкт № 1); вул. Ново-наливна, 2а, м. Горлівка, 
Донецька обл. – 6,0934 м2 (об’єкт № 2); с. Чорнобаївка, Білозірський 
р-н, Херсонська обл. – 0,1169 м2 (об’єкт № 3).

Цільове призначення земельних ділянок: землі житлової та гро-
мадської забудови.

Правовий режим земельних ділянок: на праві користування.
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн. станом на 

2015 р.: об’єкт № 1 – 10415,413.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016.
� 4. Назва об’єкта оцінки: пакет акцій публічного акціонерного 

товариства «дніпродзержинська теплоелектроцентраль» у кіль-
кості 101 565 404 шт., що становить 99,928 % статутного капі-
талу товариства.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: ПАТ «Дніпродзержинська те-

плоелектроцентраль» (вул. Радянська, буд. 2, м. Дніпродзержинськ, 
Дніпропетровська обл., 51925; тел. (05692) 3-74-08; тел./факс (05692) 
3-74-07).

Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу пакета 
акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом 
аукціону.

Телефон замовника конкурсу: (044) 285-12-74.
Телефакс замовника конкурсу: (044) 286-79-85.
Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) ПАТ «Дніпродзержинська 

теплоелектроцентраль»: виробництво теплової енергії на теплоелек-
троцентралях та установках з використанням нетрадиційних або по-
новлюваних джерел енергії; виробництво електричної енергії.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, осно-
вні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: основних засобів – 1 188; 
нематеріальних активів – 27; багаторічних насаджень – 1 833; капіталь-
ного будівництва – 9; модернізації ОС – 4.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ПАТ «Дніпродзер-
жинська теплоелектроцентраль», тис. грн: 25 409,711 (101 638 844 
простих іменних акцій).

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгостроко-
вих фінансових інвестицій станом на 30.09.2015, тис. грн: основних 
засобів – 42 442; незавершеного будівництва – 905; нематеріальних 
активів – 37.

Розмір земельних ділянок, усього: 28,9088 га.
Місце розташування земельних ділянок: вул. Арсенічева, 124, м. Дні-

продзержинськ – 0,1811 га; вул. Радянська, 3, м. Дніпродзержинськ 
– 0,1557 га; вул. Радянська, 2, м. Дніпродзержинськ – 15,6443 га; 
вул. Радянська, 2, м. Дніпродзержинськ – 8,0957 га; вул. Радянська, 
2, м. Дніпродзержинськ – 0,2320 га; вул. Зарічна, 3, с. Бородаївка, 
Верхньодніпровський р-н., Дніпропетровська обл. – 1 271,4 м2; вул. За-
річна, 4, с. Бородаївка, Верхньодніпровський р-н, Дніпропетровська 
обл. – 2 469,2 м2.

Цільове призначення земельних ділянок: землі житлової та громад-
ської забудови, землі рекреаційного призначення, землі оздоровчого 
призначення.

Правовий режим земельних ділянок:
0,1811 га – договір оренди землі від 11.02.2004 № 01241; 0,1557 га 

– договір оренди землі від 11.02.2004 № 01242; 15,6443 га – договір 
оренди землі від 11.02.2004 № 01241; 8,0957 га – договір оренди землі 
від 11.02.2004 № 01241; 0,2320 га – акт на право постійного користу-
вання землею від 20.03.1998; 1 271,4 м2 – акт на право постійного ко-
ристування землею від 12.10.1999; 2 469,2 м2 – акт на право постійного 
користування землею від 12.10.1999.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн:
23,74 га – 67 084,748; 0,1557 га – 871,144; 0,1811 га – 674,410; 

0,2320 га – 757,198; 4,6 га – 27,106.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 

так.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-

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

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

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відпо-
відно до Положення застосовується Фондом державного майна Укра-
їни, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки 
менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено 
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за на-
прямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, 
майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти 
інтелектуальної власності», спеціалізацією 2.1 «Оцінка цілісних майно-
вих комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних 
активів (крім 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 складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зо-
крема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі 
з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду пре-
тендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента 
подаються за встановленою в додатках 2 – 4 до Положення формою.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шля-
хом поштового 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 
11 лютого 2016 р.

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцін-
ки, 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) 17 лютого 2016 р. 
о 14.00.


