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управління з питань біржової діяльності та конкурсного продажу, т. 200-36-16

проДаж пакетів акцій

інформаційне ПовідомЛення 
регіонального відділення фонду державного майна україни 
по дніпропетровській області про конкурс з продажу пакета 

акцій публічного акціонерного товариства  
«дніпрометробуд», що не відбувся

Призначений на 31 жовтня 2016 року конкурс з продажу пакета акцій ПАТ 
«Дніпрометробуд» (код за ЄДРПОУ 4880239) за адресою: вул. Шмідта, 5, м. Дні-
про, 49000, інформаційне повідомлення про проведення якого було опубліковано 
в газеті «Відомості приватизації» від 05.10.2016 № 80 (996), не відбувся у зв’язку 
з відсутністю попиту потенційних покупців.

інформаційне ПовідомЛення 
регіонального відділення фонду державного майна україни 
по дніпропетровській області про проведення повторного  

конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом  
аукціону з продажу пакета акцій публічного  
акціонерного товариства «дніпрометробуд»

1. Дані про товариство.
Код за ЄДРПОУ 4880239.
Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство «Дніпро-

метробуд».
Місцезнаходження товариства: вул. Шмідта, 5, м. Дніпро, 49000.
Розмір пакета акцій, що закріплено в державній власності, – 95 %.
Форма існування акцій – бездокументарна.
2. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетров-

ській області пропонує до продажу пакет акцій у кількості 31 843 920 штук, що ста-
новить 95 % статутного капіталу товариства.

Статутний капітал товариства становить 8 379 979 грн.
Номінальна ціна акції – 0,25 грн.
3. Початкова ціна пакета акцій товариства – 44 508 711 грн.
Крок торгів – 10 % від початкової ціни пакета акцій.
4. Характеристика товариства.
Основний вид діяльності за КВЕД – 42.12 – Будівництво залізниць і метро-

політену.
відомості основних обсягів робіт по роках

Види робіт Одиниці виміру 2013 р. 2014 р. 2015 р.
Відкачка води тис. м3 1160 1361,1 1379,7
Проходка виробок м3 322 0 0
Видача та перевозка ґрунту т 1028 0 0
Установка залізобетонних штанг шт. 16 0 0
Установка металевих сіток при штанговому кріплені м2 27 0 0
Укладка збірної з/бетонної обробки м3 3,3 30,1 0
Укладка збірної чавунної обробки т 16,3 0 0
Установка арматурних каркасів та арматури т 4,47 3,4 0
Виготовлення металевої гідроізоляції т 0 0 0
Ґрунтовка металевих поверхонь м2 0 0 0
Укладка бетону м3 61,1 27,1 0
Нагнітання розчину за оправу м2 100 155,4 0
Чеканка швів м шва 55 0 0
Контрольне нагнітання за оправу м2 0 0 0

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.10.2016 – 103 особи.
Монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках товариство не займає.

фінансово-господарський стан ПаТ «дніпрометробуд»  
у період з 2013 р. – іХ місяць 2016 р.

Назва показника Од. вим.
Значення показника

2013 р. 2014 р. 2015 р. ІХ місяць 2016 р.
Середньооблікова чисельність працівників Осіб 210 156 141 103
Первісна вартість основних фондів тис. грн 20092 20405 22330 22271
Залишкова вартість основних фондів тис. грн 15802 4603 4703 3576
Знос основних фондів тис. грн 14967 15802 17627 18695
Чистий прибуток/збиток тис. грн - 9603 -6706 -7463 -5528
Рентабельність діяльності % – – – –
Дебіторська заборгованість тис. грн 476 6608 590 641
Кредиторська заборгованість тис. грн 33177 40763 51197 57797
Вартість власного капіталу тис. грн -7528 -14500 -21963 -32581
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

тис. грн – 18147 6342 8715

Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує това-
риство.

У постійному користуванні ПАТ «Дніпрометробуд» перебуває 7 окремо роз-
ташованих земельних ділянок загальною площею 4,4438 га.

Земельні ділянки використовуються на підставі державних актів на право по-
стійного користування для розміщення та експлуатації промислових, житлових 
та громадських будівель та споруд, пов’язаних з господарською діяльністю ПАТ 
«Дніпрометробуд».

Інформація про викиди забруднюючих речовин:
ПАТ «Дніпрометробуд» не здійснює викидів забруднюючих речовин в атмос-

ферне повітря та водні об’єкти.
основні показники господарської діяльності товариства  

за останні три роки та останній звітний період

Найменування Од. вим.
Значення показника

2013 р. 2014 р. 2015 р. ІХ місяць 2016 р.
Собівартість реалізованої продукції (товарі, 
робіт, послуг)

тис. грн – 4760 16598 12863

Балансовий прибуток/збиток тис. грн -9303 -6706 -7463 -4540
Дебіторська заборгованість тис. грн 476 6608 590 641
Кредиторська заборгованість тис. грн 33177 40763 51197 57797
Рентабельність діяльності % – – – –
Вартість активів тис. грн 25649 26263 29234 25216
Вартість власного капіталу тис. грн -7528 -14500 -21963 -32581
Чистий прибуток/збиток тис. грн -9303 -6706 -7463 -5528

5. Фіксовані умови конкурсу
Покупець пакета акцій зобов’язаний забезпечити:
1) в економічній діяльності товариства:
збереження основних видів діяльності товариства, які є на дату переходу права 

власності на пакет акцій до покупця;
збереження основної номенклатури продукції, робіт та послуг товариства, які 

існували у 2015 році;
збереження технологічної єдності та цілісності виробництва;
погашення заборгованості товариства;
2) в інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
освоєння нових та підвищення якості наявних видів продукції та/або послуг;
виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підвищення еконо-

мічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності 
товариства згідно з бізнес-планом, поданим покупцем;

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

заробітної плати працівникам товариства;
підвищення протягом п’яти років від дати переходу права власності на пакет 

акцій до покупця розміру середньої заробітної плати, досягнутої товариством у 
2015 році, на рівень, не менший щорічного офіційного рівня інфляції;

недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповно-
важеного ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої 
статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які 

передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та 
статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати пе-
реходу права власності на пакет акцій;

матеріальне стимулювання працівників зі збереженням та удосконаленням 
існуючої системи оплати праці і преміювання, доплат, надбавок до посадового 
окладу за затвердженим штатним розкладом. Покупець має право за погоджен-
ням з профспілковою організацією товариства запровадити нову систему оплати 
праці і преміювання;

протягом п’яти років від дати переходу до покупця права власності на пакет 
акцій недопущення без погодження з профспілковою організацією скорочення 
працівників товариства, які є членами профспілкової організації;

у разі розірвання трудового договору з працівниками товариства у зв’язку із 
скороченням чисельності працівників протягом п’яти років від дати переходу до 
покупця права власності на пакет акцій товариства здійснення виплати вихідної 
допомоги згідно з колективним договором;

виконання в повному обсязі умов колективного договору до моменту при-
йняття нового;

укладення колективного договору на кожний наступний період з обов’язковим 
включенням усіх умов, передбачених чинним колективним договором, а також 
положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими 
об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими проф-
спілками і профоб’єднаннями, галузевої угоди та забезпечення його виконання; 
покупець за погодженням з профспілковою організацією товариства може зміню-
вати умови чинного колективного договору;

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

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

4) у природоохоронній діяльності товариства:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства 

щодо користування об’єктами товариства в частині охорони повітряного басейну, 
охорони і раціонального використання земель водного фонду;

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

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

недопущення з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до по-
вного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій без попередньої згоди 
регіонального відділення Фонду державного майна України вчинення правочинів з 
відчуження основних засобів товариства, якщо їх сумарна балансова вартість, що 
є предметом таких правочинів, перевищує 10 відсотків вартості активів товариства 
за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Зазначена умова не за-
стосовується до правочинів щодо відчуження основних засобів товариства, яке здій-
снюється в межах звичайної діяльності товариства. Під відчуженням розуміються такі 
правочини, як купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача 
до статутного (складеного) капіталу інших господарських товариств;

не пізніше ніж протягом трьох місяців з дати продажу спрямування дивідендів, 
нарахованих на придбаний у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до його 
продажу держава в особі регіонального відділення Фонду державного майна України, 
до державного бюджету відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України 
базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату ди-
відендів за результатами фінансово-господарської діяльності за період перебування 
пакета акцій у державній власності (за період діяльності у 2015 та 2016 роках і до мо-
менту продажу пакета акцій) у розмірі не менше базового нормативу 2015 року.

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

6. Інформація про наявність або відсутність радника: фінансовий радник від-
сутній.

7. Конкурс проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про привати-
зацію державного майна», Закону України «Про санкції», на виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та кон-
курентної приватизації у 2015-2016 роках», зі змінами, відповідно до Положення 
про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10.05.2012 № 639, 
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10.05.2012 № 282-р, рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.05.2012 
№ 674, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12.06.2012 за № 940/21252, 
зі змінами (далі – Положення).

У конкурсі з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Дніпроме-
тробуд» мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів привати-
зації згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».

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

юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є 
держава Україна;

юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінце-
вим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної 
Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною 
Радою України державою-агресором;

органи державної влади;
працівники державних органів приватизації;
державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні 

акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Мі-

ністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у 
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;

особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим 
бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або 
є пов’язаними особами таких осіб:

юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній 
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано 
санкції відповідно до законодавства;

фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, 
визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких за-
стосовано санкції відповідно до законодавства.

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

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

Разом із заявою для участі у конкурсі подаються:
інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах 

яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фі-
зичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відповідно до Закону 
України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення»;

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

фонд  
державного
майна україни

Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

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

у фонді державного майна україни  
за номером телефону  

(044) 254-29-76 працює гаряча лінія

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

Телефон редакції (044) 200-33-77

Придбати журнал і газету вроздріб 
можна в приміщенні фдму

(тел. (044) 254-31-57, моб. тел. (067) 933-69-57,  
Меліхова Ольга Миколаївна)
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фдму – 25 років

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

проДаж об’єктів групи а

Продовження. Початок на стор. 1

для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-
майновий стан.

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

8. Для участі у конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу:
сплачує конкурсну гарантію у сумі 8 901 742,20 гривень та реєстраційний збір 

у сумі 340,00 гривень;
подає конкурсну документацію, остаточний проект договору купівлі-продажу 

пакета акцій та конкурсну пропозицію.
реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного збору в 

національній валюті

Конкурсна гарантія 
у сумі 8 901 742,20 
гривень

Одержувач коштів – Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській області
Рахунок № 37313015014354
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 13467337.
Призначення платежу: як конкурсна гарантія для участі у конкурсі з продажу  
пакета акцій публічного акціонерного товариства «Дніпрометробуд»

Реєстраційний збір у 
сумі 340,00 гривень

Одержувач коштів – Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській області
Рахунок № 37188500900001
Банк одержувача – ГУДКСУ у Дніпропетровській області
МФО 805012
Код за ЄДРПОУ 13467337.
Призначення платежу: як реєстраційний збір для участі у конкурсі з продажу 
пакета акцій публічного акціонерного товариства «Дніпрометробуд»

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

Остаточний проект договору купівлі-продажу запечатується в непрозорий пакет 
з написом «Остаточний проект договору купівлі-продажу», на якому зазначаються 
найменування та місцезнаходження державного органу приватизації, назва кон-
курсу і потенційний покупець.

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

9. Дата, початок та час завершення прийому конкурсної документації та оста-
точного проекту договору купівлі-продажу:

Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-
продажу починається з дня опублікування інформаційного повідомлення про про-
ведення конкурсу.

Після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу по-
тенційні покупці письмово звертаються до Регіонального відділення Фонду дер-
жавного майна України по Дніпропетровській області та укладають з ним договір 
про конфіденційність і отримують пакет документації про конкурс, який містить 
документи відповідно до п. 6.8 Положення.

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

Приймання пропозицій від потенційних покупців до проекту договору купівлі-
продажу пакета акцій завершується 16 листопада 2016 року о 17.00.

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській 
області надає потенційним покупцям опрацьований та затверджений остаточний 
проект договору купівлі-продажу не пізніше 21 листопада 2016 року.

Потенційний покупець не пізніше 23 листопада 2016 року подає один примір-
ник остаточного проекту договору купівлі-продажу разом з письмовою згодою 
щодо його умов.

Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-
продажу завершується 23 листопада 2016 року о 17.00.

10. Адреса прийому конкурсної документації та остаточного проекту договору 
купівлі-продажу: вул. Центральна, 6, м. Дніпро, 49000, Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Дніпропетровській області, кімн. 36 щодня з 8.00 
до 17.00, по п’ятницях – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.

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

Реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій про-
водиться 1 грудня 2016 року з 9.00 до 9.50 у приміщенні Регіонального відділен-
ня Фонду державного майна України по Дніпропетровській області: м. Дніпро, 
вул. Центральна, 6, кімн. 37.

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

«дніпрометробуд» буде проведено 1 грудня 2016 року о 10.00 у приміщенні 
регіонального відділення фонду державного майна україни по дніпропетров-
ській області за адресою: м. дніпро, вул. центральна, 6, кімн. 37.

13. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитися з товариством можна за адресою: вул. Шмідта, 5, м. Дніпро, 

49000. Для відвідання товариства необхідно отримати письмовий дозвіл Регіональ-
ного відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області.

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

Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання товариства можна 
отримати за адресою: вул. Центральна, 6, м. Дніпро, 49000, Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, відділ приватизації 
та управління корпоративними правами держави (кімн. 36), щодня з 8.00 до 17.00, 
по п’ятницях – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Телефон для до-
відок: (056) 744-11-41, електронна адреса: stat_12@spfu.gov.ua.

15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
Покупець акцій у бездокументарній формі подає до державного органу привати-

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

інформаційне ПовідомЛення 
фонду державного майна україни про проведення конкурсу  
з повторного продажу пакета акцій публічного акціонерного  

товариства «гайворонський тепловозоремонтний завод»
1. Дані про товариство.
Код за ЄДРПОУ 01057723.
Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство «Гайворон-

ський тепловозоремонтний завод».
Місцезнаходження товариства: вул. Воровського, 9, м. Гайворон, Кіровоград-

ська обл., 26300.
Телефон/факс (05254) 2-14-64.
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній влас-

ності, % – 0.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет акцій у кількості 

9 898 600 штук, що становить 100 % статутного капіталу товариства.

Статутний капітал товариства становить 9 898 600 гривень.
Номінальна вартість однієї акції – 1 гривня.
3. Початкова ціна пакета акцій товариства – 14 980 000 гривень.
Крок торгів – 150 000 гривень.
4. Характеристика товариства.
Основний вид діяльності за КВЕД-2010: 30.20. – виробництво залізничних ло-

комотивів і рухомого складу.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 1 листопада 2016 року – 

89 осіб.
Монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках – товариство не ви-

знано у встановленому порядку, як таке, що займає монопольне становище на 
загальнодержавному та регіональному ринках.

Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує това-
риство, умови їх використання: складські площі – 1 217,14 м2, виробничі площі – 
13 408, 0 м2, адміністративні площі – 3 547, 0 м2.

Загальна площа земельної ділянки – 5,089 га. Земельна ділянка використову-
ється на підставі державного акта на право постійного користування № 592 від 20 
жовтня 1992 року, виданого на підставі рішення Гайворонської міської Ради.

Утворення і розміщення відходів, сплата екологічних зборів та платежів прово-
диться згідно з наявними дозволами (лімітами) та нормами податкового кодексу.

основні показники господарської діяльності публічного акціонерного 
товариства за останні три роки та останній звітний період

Показник 2013 рік 2014 рік 2015 рік 9 місяців 2016 року 
Обсяг реалізації продукції, тис. грн 19 018 22 536 19 130 11 481
Балансовий прибуток, тис. грн 359 482 741 497
Дебіторська заборгованість, тис. грн 3 271 3 573 2 739 3 856
Кредиторська заборгованість, тис. грн 267 578 1 037 999
Рентабельність, % 1,51 1,65 3,18 3,5
Вартість активів, тис. грн 13 354 13 880 14 760 14 673
Вартість власного капіталу, тис. грн 13 117 13 302 13 723 13 674
Величина чистого прибутку, тис. грн 287 374 608 407

5. Фіксовані умови конкурсу:
Покупець зобов’язаний забезпечити:
1. В економічній діяльності товариства:
збереження основних видів діяльності товариства, які є на дату підписання 

договору купівлі-продажу;
недопущення виникнення податкового боргу;
недопущення виникнення простроченої заборгованості товариства зі сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
виконання мобілізаційних завдань, визначених для товариства;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
дотримання вимог законодавства України щодо охорони державної таємниці.
2. В інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
освоєння нових та підвищення якості наявних видів продукції та/або послуг;
здійснення заходів з технологічного переозброєння, модернізації виробни-

цтва, в тому числі шляхом впровадження прогресивних технологій, механізації та 
автоматизації виробництва;

забезпечення прибуткової діяльності товариства;
забезпечення зростання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, ро-

біт, послуг) порівняно з рівнем, досягнутим за підсумками 2015 року;
удосконалення виробництва, організації праці та управління;
виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підвищення еконо-

мічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності 
товариства згідно з бізнес-планом, поданим покупцем.

3. У соціальній діяльності товариства:
недопущення утворення простроченої заборгованості товариства перед пра-

цівниками із заробітної плати;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповно-

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

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

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

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

4. У природоохоронній діяльності товариства:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства;
виконання заходів товариства щодо охорони навколишнього природного 

середовища.
5. У сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:
належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення 

товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на балансі 
товариства;

сприяння недопущенню безоплатного використання державного майна та 
його незаконного відчуження;

з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до повного виконання 
умов договору купівлі-продажу пакета акцій голосування на загальних зборах акціо-
нерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни 
номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства виключно у 
разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна України. У разі неотри-
мання такої згоди на день проведення загальних зборів акціонерів товариства покупець 
зобов’язаний голосувати проти збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, 
зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства;

недопущення з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до 
повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій без попередньої 
згоди Фонду державного майна України вчинення правочину з відчуження майна 
товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом такого правочину, 
перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фі-
нансової звітності товариства. Зазначена умова не застосовується до правочинів 
щодо відчуження майна товариства, яке здійснюється в межах звичайної діяльності 
товариства. Під відчуженням розуміються такі правочини, як купівля-продаж, міна, 
дарування, безоплатна передача та передача до статутних (складених) капіталів 
інших господарських товариств;

спрямування в строк до 1 липня 2017 року дивідендів, нарахованих на придба-
ний у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до його продажу держава 
в особі Фонду державного майна України до державного бюджету України відпо-
відно до затвердженого Кабінетом Міністрів України базового нормативу відраху-
вання частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами 
фінансово-господарської діяльності товариства.

Строк дії зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду 
їх виконання, становить 5 років з дати переходу до покупця права власності на 
пакет акцій товариства.

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

7. Конкурс проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про привати-
зацію державного майна», Закону України «Про санкції» та постанови Кабінету 
Міністрів України від 12 травня 2015 року № 271 «Про проведення прозорої та 
конкурентної приватизації у 2015-2017 роках» зі змінами, відповідно до Положення 

про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 травня 2012 року 
№ 639, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10 травня 2012 
року № 282-р, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 10 травня 2012 року № 674, зареєстрованими Міністерством юстиції України 
12 червня 2012 року за № 940/21252 (зі змінами).

До участі в конкурсі не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону Укра-
їни «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями:

юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є 
держава Україна;

юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінце-
вим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної 
Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною 
Радою України державою-агресором;

органи державної влади;
працівники державних органів приватизації;
державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні 

акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Мі-

ністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у 
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;

особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим 
бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або 
є пов’язаними особами таких осіб;

юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній 
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано 
санкції відповідно до законодавства;

фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, 
визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких за-
стосовано санкції відповідно до законодавства.

Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані 
санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 2015 року 
№ 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборо-
ни України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних 
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), Указу Президента України 
від 17 жовтня 2016 року № 467/2016, яким було введено в дію рішення Ради націо-
нальної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року «Про застосування 
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) 
та Закону України «Про санкції».

Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності пода-
ється інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інте-
ресах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі 
фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

8. Для участі в конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу:
сплачує 2 996 000,00 грн як конкурсну гарантію на розрахунковий рахунок 

№ 37316021000058 в Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 
820172, одержувач коштів – Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 
00032945. Призначення платежу: як конкурсна гарантія для участі у конкурсі з 
продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Гайворонський те-
пловозоремонтний завод»;

сплачує 340,00 грн як реєстраційний внесок на розрахунковий рахунок 
№ 37183500900028 в Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 
820172, одержувач коштів – Фонд державного майна України, код за ЄДРПОУ 
00032945. Призначення платежу: як реєстраційний збір для участі у конкурсі з 
продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Гайворонський те-
пловозоремонтний завод»;

подає конкурсну документацію та конкурсну пропозицію.
Потенційний покупець, учасник конкурсу має право замість сплати грошового 

внеску як конкурсної гарантії для участі у конкурсі надати банківську гарантію на 
суму конкурсної гарантії – 2 996 000,00 грн, визначеної згідно з умовами конкурсу 
(умови надання банківської гарантії передбачені абзацом 1 пункту 1.3 розділу 1 
Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонер-
них товариств).

Конкурсна документація складається та запечатується в окремий непрозорий 
пакет з написом «Конкурсна документація» із зазначенням на ньому тільки адреси 
державного органу приватизації і назви конкурсу. На пакеті не повинна міститися ін-
формація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.

Конкурсна пропозиція та документи, що підтверджують повноваження особи, яка 
підписала конкурсну пропозицію, подаються у запечатаному непрозорому пакеті з 
написом «Конкурсна пропозиція», на якому зазначаються тільки найменування, адре-
са державного органу приватизації та назва конкурсу. На пакеті не повинна містити-
ся інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати учасника конкурсу.

9. Дата та час завершення прийому конкурсної документації.
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-

продажу завершується 2 грудня 2016 року о 16.45
Потенційний покупець подає один примірник остаточного проекту договору 

купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо його умов. Остаточний проект 
договору купівлі-продажу запечатується в непрозорий пакет з написом «Остаточний 
проект договору купівлі-продажу», на якому зазначаються найменування та місцезна-
ходження державного органу приватизації, назва конкурсу і потенційний покупець.

10. Адреса приймання конкурсної документації та остаточного проекту дого-
вору купівлі-продажу: вул. Кутузова, 18/9, м. Київ-133, 01601, Фонд державного 
майна України, кімн. 504 щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з 9.00 до 16.45 та 
по передсвяткових днях – з 9.00 до 17.00.

11. Дата, час, місце початку та завершення приймання конкурсних пропозицій: 
реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій проводиться 
12 грудня 2016 року з 10.00 до 10.50 у приміщенні Фонду державного майна Укра-
їни за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303.

12. Дата, час та місце проведення конкурсу:
конкурс з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства 

«гайворонський тепловозоремонтний завод» буде проведено 12 грудня 2016 
року об 11.00 у приміщенні фонду державного майна україни за адресою: 
вул. кутузова, 18/9, м. київ-133, 01601.

13. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: 26300, Кіровоградська обл., м. Гай-

ворон, вул. Воровського, 9, після отримання дозволу на відвідання товариства.
14. Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з організації 

конкурсу: пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання товариства 
можна отримати за адресою: вул. Кутузова, 18/9, м. Київ-133, 01601, Фонд дер-
жавного майна України, Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, 
відділ організації конкурсного продажу та роботи з покупцями (кімн. 614), що-
дня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з 9.00 до 16.45 та по передсвяткових днях – з 
9.00 до 17.00.

Телефони для довідок: (044) 200-34-43, (044) 200-36-17, (044) 200-33-53.
Електронна адреса: zah@spfu.gov.ua.
Після отримання пакета документації про конкурс потенційний покупець 

опрацьовує і подає до Фонду державного майна України один примірник пропо-
зицій до договору купівлі-продажу пакета акцій з чітко зазначеними змінами та 
доповненнями.

Приймання від потенційних покупців пропозицій до проекту договору купівлі-
продажу пакета акцій завершується 25 листопада 2016 року о 16.45.

15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
Потенційні покупці, учасники конкурсу, переможець конкурсу можуть не по-

требувати отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи Адміністра-
тивної колегії Антимонопольного комітету України на придбання акцій товариства 
за умови відсутності відносин контролю.

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

ПрИВАТИЗоВАно ШЛЯХом ВИКУПУ
Львівська обЛасТь

Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у скла-
ді: діапроектор «Київ», кіноапарат «Україна», радіостанція «Карат», радіостанція 
«Лей», радіостанція 1-105М, мокік 2В-501М, куток «Кобза-1», шафа 3-дверна з 
антресоллю, шафа книжкова, куток «Стрий», електронасос, комутатор за адресою: 
м. Львів, вул. Городоцька, 172, що не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Львів-
ська виробничо-торгівельна меблева фірма «Карпати» та перебуває на балансі ПП 
«ЛВТМФ Карпати». Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву 
на участь в аукціоні, за 3 060,00 грн, у т. ч. ПДВ – 510,00 грн.

сумська обЛасТь
Окреме індивідуально визначене майно – силососховище площею 638,9 м2 

за адресою: Сумська обл., Роменський р-н, с. Залатиха, вул. Садова, 19. Прива-
тизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в елек-
тронній формі, за 16 560,00 грн, у т. ч. ПДВ – 2 760,00 грн.

Окреме індивідуально визначене майно – автовагова площею 36,5 м2 за адре-
сою: Сумська обл., Роменський р-н, с. Залатиха, вул. Садова, 20. Приватизовано 
юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній 
формі, за 3 240,00 грн, у т. ч. ПДВ – 540,00 грн.

Окреме індивідуально визначене майно – теслярська майстерня площею 
153,4 м2 за адресою: Сумська обл., Роменський р-н, с. Залатиха, вул. Садова, 21. 
Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в 
електронній формі, за 23 880,00 грн, у т. ч. ПДВ – 3 980,00 грн.

Окреме індивідуально визначене майно – механічна майстерня площею 
176,4 м2 за адресою: Сумська обл., Роменський р-н, с. Залатиха, вул. Садова, 22. 
Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в 
електронній формі, за 27 480,00 грн, у т. ч. ПДВ – 4 580,00 грн.

Окреме індивідуально визначене майно – пилорама площею 76,0 м2 за адре-
сою: Сумська обл., Роменський р-н, с. Залатиха, вул. Садова, 23. Приватизовано 
юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній 
формі, за 60 120,00 грн, у т. ч. ПДВ – 10 020,00 грн.

Окреме індивідуально визначене майно – критий тік площею 86,9 м2 за адре-
сою: Сумська обл., Роменський р-н, с. Залатиха, вул. Вишнева, 26. Приватизова-
но юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній 
формі, за 14 040,00 грн, у т. ч. ПДВ – 2 340,00 грн.

Окреме індивідуально визначене майно – навіс-зерносховище площею 99,9 м2 
за адресою: Сумська обл., Роменський р-н, с. Залатиха, вул. Вишнева, 26а. При-
ватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в 
електронній формі, за 5 760,00 грн, у т. ч. ПДВ – 960,00 грн.

Окреме індивідуально визначене майно – зерносховище площею 539,5 м2 
за адресою: Сумська обл., Роменський р-н, с. Залатиха, вул. Вишнева, 26б. При-

ватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в 
електронній формі, за 84 120,00 грн, у т. ч. ПДВ – 14 020,00 грн.

Окреме індивідуально визначене майно – зерносховище площею 497,5 м2 
за адресою: Сумська обл., Роменський р-н, с. Залатиха, вул. Вишнева, 26в. При-
ватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в 
електронній формі, за 77 640,00 грн, у т. ч. ПДВ – 12 940,00 грн.

ПрИВАТИЗоВАно ШЛЯХом ПроДАЖУ нА АУКЦіоні 
В еЛеКТронніЙ Формі

микоЛаївська обЛасТь
Група інвентарних об’єктів, у складі: нежитлова будівля (А-1), сарай (Б-1) 

загальною площею 579,4 м2, огорожі (№ 2, 3), що перебуває на балансі Філії 
«Дельта-лоцман» державного підприємства «Адміністрація морських портів 
України» Міністерства інфраструктури України, разом із земельною ділянкою 
площею 824 м2 за адресою: 54002, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 121. При-
ватизовано фізичною особою за 427 680,00 грн, у т. ч. ПДВ – 71 280,00 грн, 
у т. ч. ціна продажу об’єкта нерухомості – 242 495,00 грн, ціна продажу земель-
ної ділянки – 185 185,00 грн.

ПрИВАТИЗоВАно ШЛЯХом ПроДАЖУ нА АУКЦіоні 
ЗА меТоДом ЗнИЖеннЯ ЦінИ

Черкаська обЛасТь
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ОРГХІМ» за адресою: 

18000, м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 243/1. Приватизовано юридичною 
особою за 668 056,62 грн, у т. ч. ПДВ – 111 342,77 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 02.11.2016 № 2002)

вінницька обЛасТь
Приміщення їдальні загальною площею 308,8 м2 за адресою: 24500, Вінницька 

область, м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6, що перебуває на зберіганні ПАТ «Ямпільський 
консервний завод» (код за ЄДРПОУ 00374025).

ПоЛТавська обЛасТь
1. Вбудоване нежитлове приміщення з підвалом загальною площею 414,1 м2 

за адресою: 39617, Полтавська обл., Крюківський р-н, м. Кременчук, вул. Горького, 14, 
що перебуває на балансі ТОВ «Кременчук Житлобуд» (код за ЄДРПОУ 01274136).

2. Громадська будівля літ. Т′-1 (магазин) загальною площею 120,5 м2 разом 
із земельною ділянкою за адресою: 39500, Полтавська обл., Карлівський р-н, 
м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1, що перебуває на балансі ТОВ «КМЗ- КАПІТАЛ» 
(код за ЄДРПОУ 35939237).

3. Громадська будівля літ. S-1 (пральня) загальною площею 91,9 м2 разом із 
земельною ділянкою за адресою: 39500, Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Кар-
лівка, вул. Гурамішвілі, 1, що перебуває на балансі ТОВ «КМЗ- КАПІТАЛ» (код за 
ЄДРПОУ 35939237).

4. Громадська будівля літ. АП-1 (їдальня) загальною площею 408,5 м2 разом 
із земельною ділянкою за адресою: 39500, Полтавська обл., Карлівський р-н, 
м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1, що перебуває на балансі ТОВ «КМЗ- КАПІТАЛ» 
(код за ЄДРПОУ 35939237).

дніПроПеТровська обЛасТь
інформація 

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

Назва об’єкта: об’єкт державної власності групи А – нежитлова будівля (літ. 
А-4) загальною площею 1 849,7 м2 з огорожею та замощенням.

Адреса об’єкта: м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2а.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191023, ПрАТ «Північний гірничо-

збагачувальний комбінат» за адресою: 50079, м. Кривий Ріг, Тернівський р-н.
Відомості про об’єкт приватизації: окремо розташована нежитлова чотири-

поверхова будівля колишнього наркологічного диспансеру (літ. А-4) з підвалом 
(літ. Ап/д), прибудовою літ. а, загальною площею 1 849,7 м2, ґанками літ. а1-а4, 
огорожею № 1-6, замощенням І загальною площею 757,9 м2. Рік побудови – 1962. 
Будівля не обладнана системою центрального опалення, водопостачання, каналі-
зації; система електропостачання не функціонує.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 164 442,00 грн, ПДВ – 432 888,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 2 597 330,40 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітар-

них, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та дотримання санітарно-
екологічних норм, передбачених законодавством України; подальше відчуження 
об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника 
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зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою держав-
ного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що 
затверджується ФДМУ; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а та-
кож її розмір під об’єктом приватизації, вирішується покупцем самостійно в порядку, 
встановленому чинним законодавством України; покупець зобов’язаний протягом 
30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу 
сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни 
продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.

Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від-

сотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, 
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення 
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області.

Сума грошових коштів у розмірі 259 733,04 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній 
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10 % від початкової 
ціни об’єкта приватизації (гр. А) – нежитлової будівлі (літ. А-4) загальною площею 
1 849,7 м2 з огорожею та замощенням, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, 
вул. Бірюзова, 2а»).

Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 
28 листопада 2016 року до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «кате-
ринославська» (http://torgi.tbe.com.ua) 2 грудня 2016 року. Час початку 
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.

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

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська»: 
http://torgi.tbe.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дні-
про, просп. Пушкіна, 49) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках 
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також 
докази надсилання цих документів.

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

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

ласті за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – 
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

донецька обЛасТь
інформація 

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

Назва об’єкта – Єдиний майновий комплекс Державного комерційного торго-
вого підприємства «Комбінат шкільного харчування».

Адреса об’єкта: 85327, Донецька обл., м. Мирноград, мкр-н Молодіжний, 58.
Ідентифікаційний код 20314278.
До складу ЄМК входять основні засоби у кількості 57 одиниць та малоцінний 

інвентар у кількості 737 одиниць. Об’єкти нерухомості, що входять до складу ЄМК: 
частина нежитлової будівлі загальною площею 1 545,9 м2 за адресою: 85327, До-
нецька обл., м. Мирноград, мкр-н Молодіжний, 58, та нежитлова будівля літ. «Б-1» 
загальною площею 332,9 м2, частина нежитлової будівлі літ. «В-1» загальною пло-
щею 38,0 м2 за адресою: Донецька обл., м. Мирноград, вул. Курська, 19. Земельні 
ділянки під об’єктами нерухомості не оформлені.

Основним напрямом діяльності є забезпечення харчування учнів загально-
освітніх шкіл м. Мирноград.

Кількість штатних працівників – 13 осіб, склад: директор, головний бухгалтер, 
бухгалтер, кондитери 3, 4, 6 розрядів, кухонний робітник, вантажник, сторожі, 
прибиральниця.

Баланс (одиниця виміру тис. грн)

Актив
Звітний період*

2014 рік 2015 рік ІІІ квартал 2016 року 
Необоротні активи 257,3 254,5 244,1
Оборотні активи 44,1 1,4 13,7
Витрати майбутніх періодів – – –
Необоротні активи та групи вибуття – – –
Баланс 301,4 255,9 257,8
                                 Пасив
Власний капітал 115,1 115,1 115,1
Забезпечення наступних витрат і платежів – – –
Довгострокові зобов’язання 5,0 – –
Поточні зобов’язання 181,3 140,8 142,7
Доходи майбутніх періодів – – –
Баланс 301,4 255,9 257,8
______________

* За наявною інформацією (за 2013 рік інформація відсутня).

Рентабельність підприємства за 2015 р. та ІІІ квартал 2016 р. становить 0.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середови-

ще відсутні.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 746 400,00 грн, ПДВ – 349 280,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 2 095 680,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
збереження основного виду діяльності підприємства; не допущення звільнення 

працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповно-
важеного ним органу протягом 6 місяців від дня переходу до нього права власності; 
створення безпечних умов праці та дотримання санітарних норм під час експлуатації 
об’єкта; сплата за об’єкт здійснюється у строки, передбачені чинним законодавством; 
після придбання об’єкта його новий власник стає правонаступником прав і обов’язків 
приватизованого підприємства відповідно до умов договору купівлі-продажу та чин-
ного законодавства України; протягом року з моменту набуття покупцем права влас-
ності на придбаний об’єкт покупець зобов’язаний в установленому законодавством 
порядку здійснити державну реєстрацію припинення юридичної особи – Державного 
комерційного торгового підприємства «Комбінат шкільного харчування»; не перешко-
джати РВ ФДМУ по Донецькій області у здійсненні контролю за виконанням умов до-
говору купівлі-продажу, надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо про 
виконання умов договору купівлі-продажу до підписання акта підсумкової перевірки; 
у разі порушення покупцем зобов’язань щодо збереження основного виду діяльності, 
термінів оплати за придбаний об’єкт встановлюється відповідальність відповідно до 
вимог чинного законодавства; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації 
в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ 
ФДМУ по Донецький області із забезпеченням переходу до нового власника всіх 
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності 
за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав 
та обов’язків покупця згідно із законодавством України.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни у сумі 
17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на 
р/р № 37187001011314 в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 
13511245, одержувач – РВ ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 209 568,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від по-
чаткової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172, 
ЄДРПОУ 13511245, одержувач – РВ ФДМУ по Донецькій області.

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

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

аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведе-
но Товарною біржою «універсальна товарно-сировинна біржа» 02.12.2016. 
Час внесення цінових пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення 
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.

Заява на участь в аукціоні за методом зниження ціни та фотокопії документів, 
що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржи 
«Універсальна товарно-сировинна біржа»: http://www.utsb.kiev.ua. Протягом двох 
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону за методом знижен-
ня ціни зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржи «Універсальна товарно-
сировинна біржа» (01021, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, (вул. Воровського), 
51, оф. 11) оригінал заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни у трьох 
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до 
заяви, а також докази надсилання цих документів.

Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні за ме-
тодом зниження ціни – 28.11.2016 до 17.00.

Винагорода організатора аукціону за методом зниження ціни – Товарної біржи 
«Універсальна товарно-сировинна біржа» виплачується покупцем у розмірі 1 % від 
початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 20 956,80 грн.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

київська обЛасТь
інформація 

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

Назва об’єкта: будівля лазні загальною площею 638,6 м2.
Адреса об’єкта: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мирне, вул. Центральна, 3р.
Балансоутримувач: ліквідований.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою капітальну двоповерхову (без підвалу) 

окремо розташовану будівлю складної форми в плані, що складається з двох, без-

посередньо поєднаних між собою, прямокутних об’ємів. Загальна площа – 638,6 м2. 
Група капітальності – ІІ. Рік побудови – 1970. Внутрішні інженерні комунікації відсутні 
або перебувають у непридатному до експлуатації стані. Технічний стан: основного 
висотного об’єму – ветхий; прибудови – незадовільний.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт приватизації розташований на земель-
ній ділянці, що перебуває в комунальній власності.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 889 500,00 грн, ПДВ – 177 900,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 1 067 400,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації 

об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку про-

ведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у 
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУвід 9 вересня 
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 
2015 року за № 1147/27592.

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

Сума грошових коштів у розмірі 106 740,00 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській 
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач – РВ ФДМУ 
по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта при-
ватизації в сумі 106 740,00 грн, без ПДВ»).

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

аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним 
товариством державна акціонерна компанія «національна мережа аукціон-
них центрів» (http://nmac.net.ua) 2 грудня 2016 року. Час початку аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 13.00.

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

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 28 листопада 2016 
року до 18.00.

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

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

кіровоградська обЛасТь
інформація 

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

Назва об’єкта: приміщення теслярсько-столярної майстерні площею 152,1 м2.
Адреса об’єкта: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Завод-

ська, 1.
Балансоутримувач: ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «Етал», 28000, Кіро-

воградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, код за ЄДРПОУ 05814256.
Відомості про об’єкт: приміщення теслярсько-столярної майстерні площею 

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

Ціна об’єкта без ПДВ – 64 800,00 грн, ПДВ – 12 960,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 77 760,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить 

7 776,00 грн.
Умови продажу: після укладення договору купівлі-продажу подальше викорис-

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

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

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

Кінцевий термін приймання заяв – 28 листопада 2016 року до 18.00.
аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним то-

вариством державна акціонерна компанія «національна мережа аукціонних 
центрів» (http://www.nmac.net.ua) 2 грудня 2016 року. Час початку торгів – 
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

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

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства 
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники 
аукціону зобов’язані надіслати на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр» 
Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна 
мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 303) оригінал 
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії до-
кументів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

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

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

Львівська обЛасТь
інформація 

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

Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – підземне складське 
приміщення площею 1 023,5 м2.

Адреса об’єкта: 82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Яворницького, 41. Ба-
лансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Стрий – Інжиніринг», код за 
ЄДРПОУ 01423079, адреса: 82400, м. Стрий, вул. Яворницького, 41.

Відомості про об’єкт: підземне складське приміщення загальною площею 1 
023,5 м2 (колишній об’єкт цивільної оборони). Фундамент, стіни – бетонні блоки, 
перегородки цегляні; перекриття залізобетонне; підлоги бетонні; двері металеві; 
інженерне оснащення – вентиляція примусова, електроосвітлення; внутрішнє оздо-
блення – штукатурення стін та стель, вапняне пофарбування. Рік побудови – 1985.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 284 533,00 грн, ПДВ – 56 906,60 грн. 
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 341 439,60 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта стано-

вить 34 143,96 грн.
Земельна ділянка окремо не виділена. Об’єкт розташований на земельній ді-

лянці, яка перебуває в оренді згідно з договором оренди (до 2045 року.)
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; питання землекорис-

тування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу згідно 
з чинним законодавством; подальше відчуження об’єкта приватизації до повної 
сплати його вартості можливе лише за згодою органу приватизації, який здійснює 
контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу.

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

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

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 28 листопада 2016 
року до 16.00.

аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «україн-
ська міжрегіональна спеціалізована» 2 грудня 2016 року. Час початку торгів – 
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

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

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення  
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за 
мето дом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєст-
ро ваного в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалі-
зована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінал заяви на участь в аукціоні 
у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками 
до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв 
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду 
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на 
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвер-
дженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840т (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати робочі дні на Товарній біржі «Українська 

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

Чернівецька обЛасТь
інформація 

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

Назва об’єкта: виробнича будівля (корпус блоку допоміжного) (літ. А, А’) за-
гальною площею 1 085,60 м2.

Місцезнаходження об’єкта: вул. Прутська, 10а, м. Чернівці, 58023.
Відомості про об’єкт: виробнича будівля корпусу блоку допоміжного (літ. 

А,А’) – двоповерхова цегляна будівля з різними рівнями, прибудована до колиш-
нього будинку культури «Сучасник». Загальна площа будівлі становить 1 085,6 м2 
та складається з: літ. А – 566,9 м2, у т. ч. площа першого поверху – 283,8 м2 та дру-
гого поверху – 283,1 м2, а також літ. А’ – 518,7 м2, у т. ч. площа першого поверху – 
246,8 м2 та другого поверху – 271,9 м2.

Фундамент стрічковий, бетонний; стіни та перегородки цегляні; перекриття: пер-
ший поверх – монолітні з/б на балках, другий поверх дерев’яні, оштукатурені; дах – з/б 
плити; покрівля – азбестоцементні листи; підлога бетонна, дощата, паркетні щити, 
плитка; вікна дерев’яні, вікна – склоблок; двері дерев’яні, металеві; інженерні кому-
нікації будівлі – електропостачання, центральне опалення, вентиляція, водопровід, 
каналізація, слаботочні пристрої (на дату оцінки інженерні комунікації перебувають у 
зруйнованому стані та потребують відновлення). Вхід до будівлі з вул. Прутської з тери-
торії ТОВ «Машзавод» та зі сторони ТОВ ВКФ «Юпітер». Будівля має декілька окремих 
входів: з основного, бокового фасадів, а також із заднього (дворового) фасаду будівлі 
до частини приміщень першого поверху. Вхід на територію заводу обмежений через 
суворий перепускний режим. Будівля не використовується, рік введення в експлуа-
тацію – 1974. Технічний стан приміщень будівлі незадовільний. Об’єкт розташований 
в серединній зоні міста. Під’їзні дороги до об’єкта з твердим покриттям.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не відведена. Бу-
дівля розташована на земельній ділянці, яка згідно з державним актом перебуває 
у постійному користуванні ТОВ «Машзавод».

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 816 696,00 грн, ПДВ – 163 339,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 980 035,20 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно.
2. Дотримання санітарно-екологічних норм утримання об’єкта приватизації.
3. Забезпечення безпечних умов праці на об’єкті приватизації.
4. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна) 

в установленому законодавством порядку протягом року після набуття права 
власності на об’єкт.

5. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує са-
мостійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права влас-
ності на об’єкт.

6. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю 
за виконанням умов договору, надавати необхідні матеріали, відомості, документи 
тощо про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так 
і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до моменту підписання 
акта підсумкової перевірки.

7. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації можливе лише за умо-
ви збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-
продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює 
контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 98 003,52 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

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

аукціон в електронній формі буде проведено 02.12.2016 українською 
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

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

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

Кінцевий термін приймання заяв – 28.11.2016 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. До-

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

Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта  

державної власності – єдиного майнового комплексу державного 
підприємства «особливе конструкторське бюро «рута»

Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Осо-
бливе конструкторське бюро «Рута».

Балансоутримувач: державне підприємство «Особливе конструкторське 
бюро «Рута».

Код за ЄДРПОУ 14257599.
Місцезнаходження об’єкта: 58023, м. Чернівці, вул. Руська, 248л.
Види діяльності об’єкта: виробництво вузлів, деталей та приладів для авто-

мобілів та їх двигунів.
Відомості про об’єкт: 87/100 частина будівлі площею 13 696,40 м2, транспорт-

них засобів немає, машин та обладнання – 63 од., малоцінних необоротних мате-
ріальних активів немає (станом на 30.04.2016).

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка надана у постійне користу-
вання для виробничих потреб загальною площею 0,5686 га.

Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює вироб-
ничу діяльність, продукція не випускається. Обсяг власного капіталу підприємства 
становить 3 843,00 тис. грн. Заборгованість станом на 30.04.2016: дебіторської – 
немає; кредиторська – 315,00 тис. грн. Баланс активів і пасивів – 4 158,00 тис. грн. 
Непокритий збиток минулих років – 2 249,00 тис. грн.

Підприємство збиткове, нерентабельне. Викидів та скидів забруднюючих речо-
вин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів у підпри-
ємства немає. Чисельність працюючих: 1 особа (в. о. директора підприємства).

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 4 505 292,00 грн, 
ПДВ – 901 058,40 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 5 406 350,40 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець.
2. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи упо-

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

3. Після придбання об’єкта приватизації новий власник стає правонаступником 
усіх прав та обов’язків приватизованого підприємства відповідно до умов договору 
купівлі-продажу та законодавства України.

4. Погашення кредиторської заборгованості підприємства, в тому числі: із 
заробітної плати; перед бюджетом та Пенсійним фондом України в сумі, яка ста-
новитиме на дату купівлі-продажу відповідно до офіційної інформації податкового 
органу та Пенсійного фонду України; іншої заборгованості, протягом 12 місяців з 
дня підписання договору купівлі-продажу.

5. Створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві.
6. У встановленому чинним законодавством порядку покупець зобов’язаний 

здійснити державну реєстрацію припинення державного підприємства «Особливе 
конструкторське бюро «Рута» шляхом його реорганізації протягом 18 місяців від 
дня переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.

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

8. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації 
в період чинності зобов’язань за погодженням з державним органом приватизації 
із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань, не виконаних 
покупцем на момент такого відчуження.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 540 635,04 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

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

аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «універ-
сальна товарно-сировинна біржа» 2 грудня 2016 року. Час початку аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 10.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведен-
ня в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за 
№ 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками 
до заяви, подаються в електронному вигляді на електронному майданчику товарної 
біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна 
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), 51, оф. 11) ори-
гінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії 
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

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

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 28 листопада 2016 року 
до 17.00 включно.
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9 листопада 2016 року № 90 (1006)

фдму – 25 років

інформаційне ПовідомЛення 
рв фдму по сумській області про завершення  
приватизації державної частки об’єкта групи е

Приватизовано шляхом викупу частку держави у розмірі 23,057 % статутного 
капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Будильський експеримен-
тальний завод» (код за ЄДРПОУ 05410435, вул. Заводська, 1г, с. Будилка, Лебе-
динський р-н, Сумська обл., 42238) учасниками товариства за 3 793 600,00 грн 
без урахування ПДВ.

інформація 
про продаж державної частки у статутному капіталі спільного 

підприємства «керамнадра» у формі товариства  
з обмеженою відповідальністю на аукціоні

Найменування: державна частка у статутному капіталі спільного підприємства 
«КЕРАМНАДРА» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, що становить 
51 % статутного капіталу товариства.

Місцезнаходження: 90260, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, 
вул. Чіпі, 3, тел./факс (03141) 4-31-28.

Код за ЄДРПОУ 20449073.
Розмір статутного капіталу: 362 171,00 грн.
Основний вид діяльності (за КВЕД): 08.12 – добування піску, гравію, глин і 

каоліну.
Номінальна вартість державної частки: 184 707,00 (сто вісімдесят чотири ти-

сячі сімсот сім) гривень.
Початкова ціна продажу державної частки: 11 825 615,00 (одинадцять 

мільйонів вісімсот двадцять п’ять тисяч шістсот п’ятнадцять) гривень.
Площа земельної ділянки, на якій розташоване товариство:
1.09 га (договір оренди від 21.01.2002 на 15 років);
0, 41 га (договір оренди від 25.01.2010 на 15 років).
Місце розташування земельних ділянок: Закарпатська обл., Берегівський 

р-н, с. Мужієво.
Засоби платежу: грошові кошти.

Показники економічної діяльності за останні три роки

Показник 2013 р. 2014 р. 2015 р.
Баланс активів і пасивів, тис. грн 4 334,0 4 440,0 5 036,0
Рентабельність, % – – –
Вартість власного капіталу, тис. грн 2 560,0 3 178,0 4 337,0
Чистий прибуток (збиток), тис. грн 136,0 653,0 1 326,0
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн 3 619,0 5 694,0 7 907,0

Показники господарської діяльності станом на 30 вересня 2016 року

Показник Значення показника
Середньооблікова чисельність працівників, осіб 41 
Балансова вартість основних фондів, тис. грн 2 227,0
Знос основних фондів, тис. грн (% від основних фондів) 1 874,0 (45%)
Дебіторська заборгованість, тис. грн 391,0
Кредиторська заборгованість, тис. грн 522,0
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у нав-
ко лиш нє природне середовище, утворення і розміщення 
відходів, стан земельної ділянки, природоохоронного об-
ладнання та споруд, інформація про сплату екологічних 
зборів та платежів (у разі їх наявності):

За викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами – 0,021 тонн 
та за розміщення відходів у спеціально відведених 
для цього місцях чи на об’єктах – 0,445 тонн 
сплачено екологічний податок: за І кв. 2016 року – 
118,67 грн, за ІІ кв. 2016 року – 151,51 грн

Умови аукціону.
аукціон з продажу державної частки у статутному капіталі спільного під-

приємства «керамнадра» у формі товариства з обмеженою відповідаль-
ністю буде проведено (далі – сП «керамнадра») у фонді державного майна 
україни 13 грудня 2016 року об 11.00 за адресою: м. київ, вул. кутузова, 
18/9, кімн. 303 (3-й поверх).

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

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

До участі в аукціоні не допускаються юридичні особи та фізичні особи, ви-
значені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 
майна», а саме: юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, 
паїв) яких є держава Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості ак-
цій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є 
резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи 
держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором; органи дер-
жавної влади; працівники державних органів приватизації; державні господарські 
об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (ком-
панії), їх дочірні компанії та підприємства; особи, зареєстровані в офшорній зоні 
(перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF 
до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одер-
жаних злочинним шляхом; особи, які прямо чи опосередковано перебувають під 
контролем осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, 
визначені в цій частині, або є пов’язаними особами таких осіб; юридичні особи 
чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою 
України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до 
законодавства; фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство 
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно 
яких застосовано санкції відповідно до законодавства.

Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані санкції 
відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 2015 року № 549/2015, 
яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 
вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій), Указу Президента України від 17 жовтня 2016 року 
№ 467/2016, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони 

Львівська обЛасТь
інформація 

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

будівництва державної власності
Назва об’єкта незавершеного будівництва: житловий будинок.
Місцезнаходження: Львівська обл., Сколівський р-н, смт Верхнє Синьовидне, 

вул. Наливайка, 43.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: триповерхова будівля з під-

валом в периферійній частині смт Верхнє Синьовидне. Відстань до основної магі-
стралі – 0,3 км. Загальна площа – 245,2 м2. Висота приміщень 1-го та 3-го повер-
хів – 2,6 м, 2-го поверху – 2,58 м, підвалу – 2,5 м. Фундаменти частково стрічкові, 
бетонні та бетонні блоки; стіни та перегородки цегляні, не поштукатурені; заповнення 
дверних та віконних прорізів відсутнє. Дах шатровий, покритий азбестоцементними 
листами по дерев’яній обрешітці. Покрівля місцями зруйнована. Загальний фізичний 
стан об’єкта задовільний, з підвітреної сторони спостерігаються поодинокі тріщини 
в кладці, часткове вивітрювання розчину зі швів, окремі відколи та незначне розша-
рування окремих цеглин (внаслідок вітрової ерозії під дією погодних умов). Впала 
зовнішня цегляна перегородка розміром 3,0 х 3,0 м. Зовнішні та внутрішні комунікації 
тепло-, електро, – водопостачання та каналізація відсутні.

Ступінь будівельної готовності: 33 %.
Земельна ділянка: 800,0 м2, кадастровий номер 4624555300:01:001:0214.
Ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 316 957,00 грн, ПДВ – 63 391,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 380 348,40 грн
Грошові кошти в розмірі 38 034,84 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

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

України від 16 вересня 2016 року «Про застосування персональних спеціальних еконо-
мічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)та Закону України «Про санкції».

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

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

Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні – 7 грудня 2016 року.
Разом із заявою на участь в аукціоні подаються: інформація про потенційних 

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

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

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

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

До договору купівлі-продажу з переможцем аукціону будуть включені 
зобов’язання щодо: збереження основних видів діяльності СП «КЕРАМНАДРА» про-
тягом не менше ніж п’яти років (ст. 27 Закону України «Про приватизацію держав-
ного майна»); недопущення звільнення працівників СП «КЕРАМНАДРА» з ініціативи 
покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 
6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які 
законодавством передбачена можливість звільнення на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 
8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України, протягом 6 місяців від 
дня переходу до нього права власності (ст. 26 Закону України «Про приватизацію 
державного майна»); проведення технічного переозброєння, модернізації вироб-
ництва відповідно до програми, яка буде затверджена товариством не пізніше 1 
червня 2017 року; забезпечення соціальних гарантій працівникам товариства згідно 
з вимогами колективного договору; дотримання вимог та додаткових обмежень 
природоохоронного законодавства до користування об’єктом.

Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державної част-

ки у статутному капіталі СП «КЕРАМНАДРА» у розмірі одного неоподатковуваного 
мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 (сімнадцять) грн, який вноситься 
на рахунок № 37183500900028 в Державній казначейській службі України м. Києва, 
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945; призначення платежу: реєстраційний вне-
сок для прийняття участі в аукціоні з продажу державної частки у статутному капіталі 
СП «КЕРАМНАДРА», одержувач – Фонд державного майна України;

грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу державної частки у 
статутному капіталі СП «КЕРАМНАДРА», що становить відповідно 1 182 561,50 грн 
(один мільйон сто вісімдесят дві тисячі п’ятсот шістдесят одна гривня 50 копійок), 
які вносяться на рахунок № 37316021000058 в Державній казначейській службі 
України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945; призначення плате-
жу: внесок грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу державної 
частки у статутному капіталі СП «КЕРАМНАДРА», одержувач – Фонд державного 
майна України.

Ознайомитися з СП «КЕРАМНАДРА» можна у робочі дні за його місцезнаходжен-
ням: 90260, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Чіпі, 3.

З питань реєстрації учасників аукціону звертатись до Фонду державного май-
на України, Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту 
приватизації за телефонами: (+38044) 200-35-29, 200-36-56, 200-32-29 у робочі дні 
з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю та у передсвяткові дні – з 9.00 до 16.45).

інформація 
про продаж державного пакета акцій у статутному капіталі приватного 

акціонерного товариства «Тюмень-медико-сміла» на аукціоні
Найменування: державний пакет акцій у статутному капіталі приватного акці-

онерного товариства «Тюмень-Медико-Сміла» у кількості 2 558 561 шт., що ста-
новить 38,02 % статутного капіталу товариства.

Місцезнаходження: 20708, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Мазура, 24/4, тел./
факс: (04733) 4-33-54.

Код за ЄДРПОУ 31982410.
Розмір статутного капіталу: 6 729 095,00 гривень.
Основний вид діяльності (за КВЕД): 32.50 – виробництво медичних і стомато-

логічних інструментів і матеріалів.
Номінальна вартість пакета акцій: 2 558 561,00 (два мільйони п’ятсот п’ятдесят 

вісім тисяч п’ятсот шістдесят одна) гривня.
Початкова ціна продажу пакета акцій: 3 866 944,00 (три мільйони вісім-

сот шістдесят шість тисяч дев’ятсот сорок чотири) гривні.
Площа земельної ділянки, на якій розташоване господарське товариство: 

1,4375 га (оренда, термін дії договору до 01.11.51).

З об’єктом можна ознайомитися за адресою: Львівська обл., Сколівський р-н, 
смт Верхнє Синьовидне, вул. Наливайка, 43.

Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва:
завершення будівництва протягом п’яти років без збереження первісного 

призначення об’єкта; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навко-
лишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в 
експлуатацію об’єкта; питання землекористування покупець вирішує самостійно з 
органами місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства; 
забороняється подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва протягом 
трьох років з моменту його придбання покупцем. Після спливу зазначеного терміну 
відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового 
власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою 
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; про-
тягом одного року з моменту підписання акта приймання-передання підготувати 
документи та здійснити відповідні дії щодо переоформлення права забудовника 
на об’єкт приватизації; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту за-
вершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання 
умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відо-
мості, документи тощо про виконання умов договору; переможець аукціону, який 
відмовився від підписання протоколу аукціону, якщо це підтверджується відповід-
ним актом, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

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

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахун-
ку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок 
№ 37180500900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за  
ЄДРПОУ 20823070, банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.

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

но 2 грудня 2016 року філією «Львівський аукціонний центр» ПаТ дак «на-

Місце розташування земельної ділянки:Черкаська обл., м. Сміла, вул. Ма-
зура, 24/4.

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

Показник 2013 р. 2014 р. 2015 р.
Баланс активів і пасивів, тис. грн 9 000 8 811 11 757
Рентабельність, % – – –
Вартість власного капіталу, тис. грн - 9 742 - 15 645 - 19 157
Чистий прибуток (збиток), тис. грн - 1 103 -4 846 - 4 490
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн 5 112 6 516 8 141

Показники господарської діяльності станом на 30 вересня 2016 року

Показник Значення показника
Середньооблікова чисельність працівників, осіб 35
Балансова вартість основних фондів, тис. грн 6 851
Знос основних фондів, тис. грн (% від осно-
вних фондів)

48

Дебіторська заборгованість, тис. грн 125
Кредиторська заборгованість, тис. грн 31 387
Обсяги викидів та скидів забруднюючих ре-
човин у навколишнє природне середовище, 
утворення і розміщення відходів, стан земель-
ної ділянки, природоохоронного обладнання 
та споруд, інформація про сплату екологічних 
зборів та платежів (у разі їх наявності):

За 9 місяців 2016 року обсяги викидів: азоту оксид – 
0,087; вуглецю окис – 0,016; етилену оксид – 0,01, 
кислоти ортофосфорної – 0,002; натрію гідрооксид – 
0,001; двоокису вуглецю – 46,566.
Сплачено екологічний збір у розмірі 254,20 грн.
Утилізація відходів: етиленгліколь – 1 000 кг; папір – 
682 кг; сплачено за утилізацію відходів 2 844,72 грн

Умови аукціону.
аукціон з продажу державного пакета акцій у статутному капіталі при-

ватного акціонерного товариства «Тюмень-медико-сміла», що становить 
38,02 % статутного капіталу товариства, (далі – аукціон) буде проведено 
у фонді державного майна україни 15 грудня 2016 року об 11.00 за адре-
сою: м. київ, вул. кутузова, 18/9, кімн. 303 (3-й поверх).

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

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

До участі в аукціоні не допускаються юридичні особи та фізичні особи, ви-
значені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 
майна», а саме: юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, 
паїв) яких є держава Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості ак-
цій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є 
резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи 
держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором; органи дер-
жавної влади; працівники державних органів приватизації; державні господарські 
об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (ком-
панії), їх дочірні компанії та підприємства; особи, зареєстровані в офшорній зоні 
(перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF 
до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одер-
жаних злочинним шляхом; особи, які прямо чи опосередковано перебувають під 
контролем осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, 
визначені в цій частині, або є пов’язаними особами таких осіб; юридичні особи 
чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою 
України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до 
законодавства; фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство 
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно 
яких застосовано санкції відповідно до законодавства.

Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані 
санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 2015 року 
№ 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборо-
ни України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних 
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), Указу Президента України 
від 17 жовтня 2016 року № 467/2016, яким було введено в дію рішення Ради наці-
ональної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року «Про застосування 
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), 
та Закону України «Про санкції».

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

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

Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні – 9 грудня 2016 року.
Разом із заявою на участь в аукціоні подаються: інформація про потенційних 

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

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

ціональна мережа аукціонних центрів» (електронна адреса: nmac.net.ua). 
Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення 
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 28 листопада 2016 р. 
до 16.00 включно.

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

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК 
«Національна мережа аукціонних центрів» (79012, м. Львів, вул. Сахарова,46а), 
оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином за-
свідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання 
цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться 
відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до пере-
ліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі 
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ 
від 17.04.1998 №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 
за № 400/2840 (зі змінами).

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

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

проДаж об’єктів групи е

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

проДаж об’єктів групи Д

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташуван-
ня. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій облас-
ті за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок  
51-86-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у 
п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Необхідна інформа-
ція розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/chernivtsi.html.

м. київ
інформація 

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

державного торговельного підприємства «гудок»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного торговельного під-

приємства «Гудок».
Місцезнаходження об’єкта: 03151, м. Київ, вул. Аеродромна, 14.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Управління справами Фонду 

державного майна України», код за ЄДРПОУ 39950170, місцезнаходження: 01601, 
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9.

Відомості про об’єкт приватизації: до складу ЄМК входить нерухоме майно, 
а саме: адміністративна будівля (літ. А) – 243,0 м2, склади (літ. Б) – 1391,1 м2, га-
ражі (літ. В) – 172,9 м2, прохідна (літ. Д) – 20,8 м2, навіс (літ. Е), склад палива (літ. 
Г) – 15,6 м2, навіс (літ. Ж).

Відомості про земельну ділянку: ЄМК розташований на земельній ділянці 
площею 5076,16 м2.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забрудню-
ючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на 
території підприємства не утворюються і не зберігаються.

Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює вироб-
ничу діяльність з 2002 року (ліквідоване), продукція не випускається.

Кількість робочих місць: –.

Початкова ціна – 13 661 965,00 (тринадцять мільйонів шістсот шістдесят одна 
тисяча дев’ятсот шістдесят п’ять гривень) без ПДВ.  ПДВ – 2 732 393,00 (два міль-
йони сімсот тридцять дві тисячі триста дев’яносто три гривні).

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

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Види діяльності підприємства покупець визначає самостійно.
2. Створити не менше 3 робочих місць на підприємстві протягом одного року.
3. Забезпечувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього при-

родного середовища.
4. Оформити право власності на земельну ділянку та забезпечити подальше 

використання земельної ділянки згідно з чинним законодавством.
5. Покупець зобов’язується зареєструвати право власності на об’єкти неру-

хомості, що входять до складу єдиного майнового комплексу.
6. Подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збере-

ження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, 
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за 
їх виконанням у порядку, що затверджується ФДМУ.

7. Зобов’язання зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт у разі його 
подальшого відчуження протягом строку дії цих зобов’язань.

8. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріаль-
ного посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта прива-
тизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний 
термін за актом передавання.

На покупців об’єкта приватизації поширюється обмеження, визначені частиною 
першою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».

Заяви на участь у конкурсі подаються до органу приватизації відповідно до 
Порядку подання та розгляду заяви про включення об’єкта до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію об’єктів груп А, Д та Ж, 
затвердженого наказом ФДМУ від 02.04.2012 за № 437.

Учасник конкурсу подає бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування 

післяприватизаційного розвитку об’єкта приватизації, конкурсну пропозицію ціни 
(у запечатаному непрозорому конверті).

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

Грошові кошти у розмірі 1 639 435,80 грн, що становить 10 % від початкової 
ціни об’єкта приватизації, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по м. Києву на р/р 
№ 37313080214093, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19030825, в банку ДКСУ, м. Київ. 
Призначення платежу: «10 % початкової ціни об’єкта приватизації для участі у конкурсі 
з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу єдиного майнового 
комплексу державного торговельного підприємства «Гудок» без ПДВ».

Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону проводиться 
відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств 
(малу приватизацію)», Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом ви-
купу, на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за 
конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затверджено-
го наказом ФДМУ від 02.04.2012 № 439 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 14.05.2012 за № 753/21066.

конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відбу-
деться 30 листопада 2016 року об 11.00 за адресою: м. київ, вул. бульварно-
кудрявська (воровського), 51, оф. 11, Товарна біржа «універсальна товарно-
сировинна біржа».

Кінцевий термін приймання заяв на участь у конкурсі з відкритістю пропону-
вання ціни за принципом аукціону – 22 листопада 2016 року.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: 03151, м. Київ, вул. Аеродромна, 
14 з дозволу РВ ФДМУ по м. Києву в робочі дні та години.

Заяви на участь в конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукці-
ону приймаються за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331 щодня 
з 9.00. до 18.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 16.45.

Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по м. Києву за адресою: 
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331 щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях та пе-
редсвяткових днях – з 9.00 до 16.45, тел. 281-00-35.
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конкурСи з  віДбору розробників Документації із землеуСтрою
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департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

Продовження таблиці



дніПроПеТровська обЛасТь
інформація 

про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта  
соціально-культурного призначення – шахового клубу

Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення – шаховий клуб.
Адреса об’єкта: м. Кривий Ріг, пл. 60-річчя СРСР, 4.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191000, ПАТ «Південний гірничо-

збагачувальний комбінат» за адресою: 50026, м. Кривий Ріг.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт соціально-культурного призна-

чення – шаховий клуб, до складу якого входять: будівля шахового клубу (літ. А-1) 
загальною площею 72,2 м2 з ґанками літ. а, а1, огорожа № 1 – 99,4 м2, літній май-
данчик – вимощення «І» – 87,9 м2.

Введений в експлуатацію у 1957 році.
Технічний стан об’єкта задовільний.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 190 763,00 грн, ПДВ – 38 152,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 228 915,60 грн.
Умови продажу: використовувати об’єкт приватизації зі збереження профілю 

діяльності для надання послуг населенню міста на рівні соціальних стандартів та 
нормативів, передбачених законодавством; забезпечити під час експлуатації об’єкта 
виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та 
дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; 
подальше відчуження об’єкта приватизації можливо лише за умови збереження для 
нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за 
згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у 
порядку, що затверджується ФДМУ; право користування, купівлі, оренди земельної 
ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації вирішується покупцем самостійно 
в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець зобов’язаний 
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-
продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі 
ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.

Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від-

сотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, 
пов’язані с посвідченням договору купівлі-продажу.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення 
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні без ПДВ») та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області.

Сума грошових коштів у розмірі 22 891,56 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній 
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «Попередня сплата 
10 % від початкової ціни об’єкта соціально-культурного призначення – шахового 
клубу, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, пл. 60-річчя СРСР, 4»).

Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 28 
листопада 2016 року до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «кате-
ринославська» (http://torgi.tbe.com.ua) 2 грудня 2016 року. Час початку 
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.

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

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська»: 
http://torgi.tbe.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дні-
про, просп. Пушкіна, 49) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках 
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також 
докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно 
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом 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).

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

ласті за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – 
з 8.00 до 15.45, обідня перерва – з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

донецька обЛасТь
інформація 

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

Назва об’єкта: лазня-сауна з прибудовою, що перебувала на балансі КСП «Зір-
ка» (ліквідовано ухвалою Господарського суду Донецької області від 10.04.2007 
по справі № 12/58Б).

Адреса об’єкта: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Зелена, 33.
Балансоутримувач: ліквідований.
Відомості про об’єкт нерухомості: одноповерхова будівля лазні-сауни (літ. А-1) 

з прибудовою (літ. А1-1) площею 138,5 м2. Фундамент шлаконаливний; стіни цегляні; 
покриття – толь; перекриття – залізобетонні плити; підлога – бетон. Будівля введена 
в експлуатацію в 1984 році. Технічний стан незадовільний. Об’єкт не функціонує, 
фізичний знос – 54,8 %. Розмір земельної ділянки становить 631,0 м2.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 95 574,00 грн, ПДВ – 19 114,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 114 688,80 грн.
Умови продажу об’єкта:
можливе перепрофілювання об’єкта без зміни призначення щодо надання со-

ціальних послуг; утримання об’єкта та прилеглої території у належному санітар-
ному стані; забезпечення екологічних норм під час експлуатації об’єкта; питання 
користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповід-
но до вимог чинного законодавства; подальше відчуження та передача в заставу 
покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу 
здійснюються виключно за погодженням з органом приватизації із забезпеченням 
переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент 
такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством 
та договором, прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.

Сума грошових коштів у розмірі 11 468,88 грн, що становить 10 % від початкової 
ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172, 
код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

Плата за реєстрацію заяви у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розра-
хунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в ГУ ДКСУ у Хар-
ківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ 
по Донецькій області.

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

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

аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено 
Товарною біржею «універсальна товарно-сировинна біржа» http://www.utsb.
kiev.ua (електронний майданчик: https://www.utsb.com.ua) 2 грудня 2016 
року. Час внесення цінових пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час за-
кінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарно-
сировинна біржа» http://www.utsb.kiev.ua. Протягом двох календарних днів з 
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної 
біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-
Кудрявська (Воровського), 51, офіс 11) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох 
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до 
заяви, а також докази надсилання цих документів.

Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні – 28 
листопада 2016 року до 17.00.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

Чернівецька обЛасТь
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта 
приватизації державної власності – їдальні на 330 місць,  

що перебуває на позабалансовому рахунку Тов «машзавод»
Назва об’єкта: їдальня на 330 місць.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Прутська, 16б, м. Чернівці, 58023.
Відомості про об’єкт: будівля їдальні – двоповерхова цегляна будівля з під-

валом. Загальна площа будівлі їдальні – 1 836,8 м2, в тому числі: загальна площа 

підвалу – 212,3 м2, загальна площа 1-го поверху – 830,5 м2, 2-го – 794,0 м2. При-
міщення першого поверху їдальні загальною площею 830,5 м2 передані в оренду, 
використовуються за призначенням та перебувають в задовільному стані. Примі-
щення другого поверху та підвалу не використовуються та опечатані. У приміщеннях 
другого поверху наявні сліди протікання покрівлі. Загальний фізичний стан будівлі 
задовільний. Потребує проведення поточного ремонту. Об’єкт розташований в 
серединній зоні міста, в промисловій зоні.

Їдальня розташована на земельній ділянці, яка перебуває у постійному корис-
туванні ТОВ «Машзавод». Окремо під об’єкт приватизації земельна ділянка не виді-
лена. Територія підприємства огороджена, знаходиться під охороною, вхід (в’їзд) на 
яку здійснюється через прохідну заводу під наглядом охорони за перепустками.

Під’їзні дороги до об’єкта з твердим покриттям, навколишня територія опо-
ряджена, охороняється.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не відведена. Бу-
дівля знаходиться на земельній ділянці, яка згідно з державним актом перебуває 
у постійному користуванні ТОВ «Машзавод».

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 547 472,00 грн (один мільйон 
п’ятсот сорок сім тисяч чотириста сімдесят дві гривні 00 копійок), ПДВ – 309 494,40 
грн (триста дев’ять тисяч чотириста дев’яносто чотири гривні 40 коп.)

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 1 856 966,40 грн (один 
мільйон вісімсот п’ятдесят шість тисяч дев’ятсот шістдесят шість гривень 
40 копійок).

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний зберігати профіль діяльності об’єкта протягом 5 років.
2. Покупець зобов’язаний дотримуватись санітарно-екологічних норм утри-

мання об’єкта приватизації.
3. Право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця після сплати 

в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації та після державної реєстрації 
в установленому законодавством порядку права власності.

4. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує само-
стійно в межах чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт.

5. Подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збере-
ження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, 
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за 
їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.

6. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю 
за виконанням умов договору, надавати необхідні матеріали, відомості, документи 
тощо про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так 
і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до моменту підписання 
акта підсумкової перевірки.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 185 696,64 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

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

аукціон в електронній формі буде проведено 02.12.2016 українською 
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

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

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

Кінцевий термін приймання заяв: 28.11.2016 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. До-

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

Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

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

проДаж об’єктів групи ж

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

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

Відповідно до ст. 186 Закону України «Про приватизацію державного майна» 
у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, 
покупець зобов’язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольно-

го комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у 
власність в інший спосіб чи отримання в управління акцій (часток, паїв) у розмірі, 
що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому 
органі управління відповідного суб’єкта господарювання. Порядок подання та роз-
гляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством 
про захист економічної конкуренції.

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

пакета акцій приватного акціонерного товариства «Тюмень-Медико-Сміла» у роз-
мірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 
(сімнадцять) грн, який вноситься на рахунок № 37183500900028 в Державній каз-
начейській службі України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945, при-
значення платежу: реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу 
державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Тюмень-Медико-
Сміла», одержувач – Фонд державного майна України;

грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу державного пакета 
акцій приватного акціонерного товариства «Тюмень-Медико-Сміла», що становить 
відповідно 386 694,40 (триста вісімдесят шість тисяч шістсот дев’яносто чотири) 
гривні 40 коп., які вносяться на рахунок № 37316021000058 в Державній казначей-
ській службі України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945, призначення 
платежу: внесок грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу держав-
ного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Тюмень-Медико-Сміла», 
одержувач – Фонд державного майна України.

Ознайомитися з приватним акціонерним товариством «Тюмень-Медико-Сміла» 
можна у робочі дні за його місцезнаходженням: 20708, Черкаська обл., м. Сміла, 
вул. Мазура, 24/4.

З питань реєстрації учасників аукціону звертатися до Фонду державного май-
на України, Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту 
приватизації за телефонами: (+38044) 200-35-29, 200-36-56, 200-32-29 у робочі дні 
з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю та у передсвяткові дні – з 9.00 до 16.45).

ХмеЛьницька обЛасТь
інформація 

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

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле-
устрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою – ви-
значення меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними 
власниками та землекористувачами, закріплення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) межовими знаками, погодження технічної документації із землеу-
строю з відповідними державними установами, проведення державної експертизи 
виготовленої технічної документації, внесення відомостей про земельну ділянку до 
бази даних Автоматизованої системи ведення земельного кадастру (присвоєння 
кадастрового номера земельній ділянці, передача обмінного файла до терито-
ріального органу Держгеокадастру, підготовка інших матеріалів та документів, 
необхідних для продажу земельної ділянки ).

Об’єкт: об’єкт державної власності групи а – єдиний майновий комплекс – 
структурний підрозділ державного підприємства «Хмельницький завод за-
лізобетонних конструкцій та виробів» (разом із земельною ділянкою), який 
обліковується на балансі та перебуває в оренді ТОВ «Будіндустрія», за адресою: 
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с-ще Богданівці, вул. Щорса, 1/2б.

Підстава для виконання робіт: рішення № 13 восьмої сесії Копистинської сіль-
ської ради Хмельницького району Хмельницької області VIІ скликання від 12.10.2016 

ЗакарПаТська обЛасТь
IнформацIя 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� Назва об’єкта оцінки: передане на відповідальне зберігання майно, 

що перебуває під митним контролем, вилучені митницею живі тварини (коні), 
що потребують особливих умов зберігання:

« Про надання дозволу щодо розроблення проекту щодо відведення земельної ді-
лянки » та наказ ФДМУ від 27.07.2016 № 1443 «Про включення до переліку об’єктів 
державної власності групи А, що підлягають приватизації».

орієнтовний розмір земельної ділянки: 4,474 га.
Претенденти подають до органу приватизації конкурсну документацію в за-

печатаному 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 підтверд-
них документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою за вста-
новленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір виконавців 
робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія 
документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних 
осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовля-
ються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відміт-
ку у паспорт; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння 
йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії 
документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим 
чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація 
претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання 
робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку 

№ 
з/п Найменування матеріальних цінностей Кількість, шт.

1 Спортивний кінь «Baloubetta», 2002 р.н., стать М, вага 480 кг 1
2 Спортивний кінь «Lomitas», 1996 р. н., стать S, вага 520 кг 1

Місцезнаходження зберігача та об’єкта оцінки: ТОВ «Конкорд», 08626, Київська 
обл., Васильківський р-н, с. Здорівка, вул. Щорса, 114. Об’єкти оцінки відсутні (2 
коня) – нестача. Місцезнаходження подібного коня «Спортивний кінь «Сеntoreno», 

пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник 
та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами вико-
наних робіт; копії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею, або відповідних допусків до державної таємниці (за необ-
хідності); згода на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення про кон-
курсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 
29.09.2011 № 1420, зі змінами) – для фізичних осіб (підприємців) – претендентів 
на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Конкурсна пропозиція подається в запечатаному конверті і має містити пропо-
зицію щодо вартості виконання робіт із землеустрою, калькуляції витрат, пов’язаних 
з виконанням робіт із землеустрою, а також строк виконаних робіт. Вартість вико-
нання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану 
вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

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

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: практичний досвід з проведення 
робіт з виготовлення документації із землеустрою.

конкурс відбудеться 16.12.2016 о 10.00 у приміщенні рв фдму по 
Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. соборна, 75. Те-
лефон для довідок 72-09-40.

Кінцевий термін подання конкурсної документації – 08.12.2016 (включно) до 17.00.
Конкурсну документацію претенденти подають до сектору управління персо-

налом, організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи 
зі ЗМІ РВ ФДМУ по Хмельницькій області за вказаною вище адресою.

2002 р. н., стать G, вага 500 кг, за адресою: 08626, Київська обл., Васильківський 
р-н, с. Здорівка, вул. Щорса, 114. Найменування балансоутримувача: Закарпатська 
митниця ДФС (88000, м. Ужгород. вул. Собранецька, 20). Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення розміру збитків, завданих втратою (нестачею) майна, 
переданого на відповідальне зберігання. Замовник робіт з оцінки: Закарпатська 
митниця ДФС. Телефон замовника конкурсу (0312) 64-96-00. Електронна адреса 
замовника конкурсу: zak@customs.sfs.gov.ua. Види економічної діяльності (коди 
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комп-

аПараТ фдму
інформація 

про оголошення конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності

� Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій публічного акціонерного 
товариства (ПаТ) «укрпапірпром» розміром 99,953 % статутного капіталу, що 
становить 49 597 067 шт. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ 
«Укрпапірпром». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Євгена Сверстюка, буд. 19, 
м. Київ, 02660; тел.: (044) 514-64-10, (044) 517-64-10, (044) 517-41-72. Мета прове-
дення оцінки: приватизація шляхом продажу державного 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 
«Укрпапірпром»: 68.20 – надання в оренду і експлуатацію власного чи орендовано-
го нерухомого майна. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінан-
сові інвестиції) згідно з обліком ПАТ «Укрпапірпром», од.: будинки та споруди – 1; 
комп’ютери – 4; меблі для офіса – 30. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) 
ПАТ «Укрпапірпром», тис. грн: 12 405,00. Балансова залишкова вартість нематері-
альних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, дов-
гострокових фінансових інвестицій ПАТ «Укрпапірпром» станом на 01.10.2016, тис. 
грн: будинки та споруди – 130,00; нематеріальні активи – 1,00. Кількість земельних 
ділянок: 1 (обліковий код: 66:217:0130). Розмір земельної ділянки, усього: 502,32 м2. 

Місце розташування земельної ділянки: вул. Євгена Сверстюка, буд. 19, Дніпровський 
р-н , м. Київ, 02660. Цільове призначення земельної ділянки: землі комерційного ви-
користання. Правовий режим земельної ділянки: у спільному користуванні (співкорис-
тувач земельної ділянки без правовстановлюючих документів). Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки, тис. грн: 3 721,50.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: «ні».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 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 відповідно до По-
ложення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання 
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

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

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікацій-
ні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж про-
фесійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, 

паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав 
на об’єкти інтелектуальної власності).

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

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного това-
риства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товари-
ства).

Очікувана ціна надання послуг з оцінки – до 50 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштово-

го відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо 
до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. 
Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 17 листопада 2016 р.

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

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

вул. кутузова, 18/9, кімн. 303) 23 листопада 2016 р. о 14.00.
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лекс якого оцінюються: 2010:84.11 Державне управління загального характеру. 
Балансова залишкова вартість, на позабалансовому обліку (за останній звітній 
період) – 29 883,26 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну та-
ємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.09.2016 (день 
подання до суду відповідного позову про стягнення збитків).

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення). Замовник та платник робіт з оцінки: 
Закарпатська митниця ДФС (88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 20).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практич-
ної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» 
за спеціалізацією 1.7 «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, 
обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних за-
собів, та тих, що становлять культурну цінність».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфіка-
ційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж 
професійної діяльності не менше 5 років (оцінки об’єктів у матеріальній формі).

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки, що розглядається як практичний до-
свід, є оцінка рухомого майна – оцінка тварин.

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

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і 
складається з:

підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, каль-
куляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання 
робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт 
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінюва-
чів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна (додаток 2, 4).

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу РВ ФДМУ по 
Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 
313) до 15.45 18 листопада 2016 року.

Конкурсна документація подається на кожний об’єкт окремо. На конверті по-
трібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а та-
кож зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь у конкурсі та 
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

конкурс відбудеться 24 листопада 2016 року о 10.00 у рв фдму по За-
карпатській області за адресою: м. ужгород, вул. собранецька, 60, каб. 
303. Телефон для довідок (0312) 61-38-83.

IнформацIя 
рв фдму по Закарпатській області про оголошення конкурсу  

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

� Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи а – нежиле при-
міщення № 3 загальною площею 86,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
88015, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Перемоги, буд. 171, прим. 3. Найме-
нування балансоутримувача: Державна інноваційна фінансово-кредитна установа 
(тел. (044) 354-04-70). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу 
(0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
станом на 30.06.2016 р.: основних засобів – 1 од. нерухомого майна. Балансова 
залишкова вартість основних засобів станом на 30.06.2016 – 283 688,45 грн. На-
явність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.

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

Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області (88000, 
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 313).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практич-
ної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» 
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікацій-
ні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж про-
фесійної діяльності не менше ніж 5 років (оцінки об’єктів у матеріальній формі).

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки, що розглядається як практичний до-
свід є оцінка нерухомого майна: приміщення та частини будівель.

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

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і 
складається з:

підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, каль-
куляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання 
робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт 
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінюва-
чів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна (додаток 2, 4).

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті до загального від-
ділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Со-
бранецька, 60 (каб. 313) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
конкурсу (понеділок – четвер – до 17.00, п’ятниця – до 15.45).

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

конкурс відбудеться о 10.00 у рв фдму по Закарпатській області (адре-
са: м. ужгород, вул. собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати 
опублікування цієї інформації в газеті «відомості приватизації». Телефон 
для довідок (0312) 61-38-83.

ЗаПоріЗька обЛасТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх адміністративного 

будинку (літ. а-2, реєстровий номер 21560045.800.ааажжб295) нежитлові 
приміщення № 2-1; 2-2 загальною площею 41,9 м2. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Університетська (колишня назва – вул. 
Свердлова), буд. 14. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії 
договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського дер-
жавного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Платник робіт з оцінки: ТОВ 
«СВЕТ». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016. Контактні 
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення, 
розташованого на технічному поверсі триповерхової будівлі (літ. а-3, інвен-
тарний номер 1102020007, реєстровий номер 21560045.800.ааажжб388), 
площею 11,0 м2 та частина даху зазначеної будівлі площею 30,0 м2, загальною 
площею 41,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки м. Запоріжжя, просп. Соборний, 
6б. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. 
Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського державного підприєм-
ства поштового зв’язку «Укрпошта». Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016. Контактні телефони: 
відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 
(66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі бази «союздруку» літ. а-1-3 
(інв. № 1103040004, реєстровий номер 21560045.800.ааажжб163) площею 
30,0 м2 та частина даху одноповерхової прибудови до будівлі площею 8,0 м2 
(літ. а-1-3), загальною площею 38,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. За-
поріжжя, вул. Вишнева, 42а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження термі-
ну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського 
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Платник робіт з оцінки: ПрАТ 
«Київстар». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016. Контактні 
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 3 підвального поверху 
гуртожитку (літ. а-4, приміщення з № 1 до № 9 включно) загальною площею 
113,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 
64. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Ба-
лансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського державного підприємства 
поштового зв’язку «Укрпошта». Платник робіт з оцінки: ФОП Немченко Олександр Во-
лодимирович. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016. Контак-
тні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

� 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення, вбудовані в перший по-
верх двоповерхової будівлі (літ. б-2), реєстровий номер 21560045.800.аа-
ажжб191 (приміщення з № 20 до № 23 включно, з № 32 до № 35 включно та 
1/2 частина коридору № 19), загальною площею 131,5 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 6б. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної пла-
ти з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: 
Запорізька дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку 
«Укрпошта». Платник робіт з оцінки: Приватне підприємств «ВІРАЖ». Дата оцінки: 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016. Контактні телефони: відділ 
оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). 
Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. 
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

� 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення дев’ятиповерхової бу-
дівлі гуртожитку (літ. а-9) загальною площею 21,2 м2, а саме: нежитлове при-
міщення № XXXVII другого поверху гуртожитку № 4 (літ. А-9) загальною площею 
8,3 м2; нежитлове приміщення № СXXVIII восьмого поверху гуртожитку № 4 (літ. 
А-9) загальною площею 6,4 м2; нежитлове приміщення CLIII дев’ятого поверху гур-
тожитку № 4 (літ. А-9) загальною площею 6,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Запоріжжя, вул. Жуковського/Троїцька (колишня назва – Чекістів), 46/39. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Ба-
лансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Платник 
робіт з оцінки: підприємство «Добробут» Первинної організації профспілки студен-
тів, аспірантів та докторантів Запорізького національного технічного університету. 
Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016. Контактні те-
лефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

� 7. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення 
спортзалу № 60 другого поверху будівлі учбового корпусу (літ. а-3) загаль-
ною площею 162,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69035, м. Запоріжжя, 
вул. Заводська, буд. 9. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження тер-
міну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад 
«Запорізьке вище професійне училище». Платник робіт з оцінки: Департамент 
спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради. Дата оцінки: (дата, на яку прово-
диться оцінка майна) – 31.10.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного 
майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адре-
са РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник робіт з 
оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

� 8. Назва об’єкта оцінки: вбудована в третій поверх будівлі гуртожитку 
(літ. в-9) частина нежитлового приміщення № 36 загальною площею 4,0 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний (Леніна), 117а. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. 
Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Плат-
ник робіт з оцінки: підприємство «Добробут» Первинної організації профспілки сту-
дентів, аспірантів та докторантів Запорізького національного технічного універси-
тету. Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016. Контактні 
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

� 9. Назва об’єкта оцінки: частини приміщення коридору № 7 першого 
поверху будівлі (літ. а-4, а1, а2) площею 4,0 м2, частини приміщення кори-
дору № 30 першого поверху будівлі виробничого корпусу (літ. б-2) площею 
4,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69068, м. Запоріжжя, вул. Іванова, 97б. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору орен-
ди. Балансоутримувач майна: Запорізький авіаційний коледж імені О. Г. Івченка. 
Платник робіт з оцінки: ФОП Безуглий Артур Олегович. Дата оцінки: (дата, на яку 
проводиться оцінка майна) – 31.10.2016. Контактні телефони: відділ оренди дер-
жавного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електро-
нна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. Замовник 
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

� 10. Назва об’єкта оцінки: частина даху (горища) загальною площею 
10,0 м2 учбового корпусу літ. а-3. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запо-
ріжжя, просп. Соборний, 194. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький на-
ціональний технічний університет. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Дата 
оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016. Контактні телефони: 
відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-
50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скрі-
плений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарю-
вання, що проводив оцінку.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

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

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

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

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

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя, 
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16.

Телефони для довідок: (061) 226-07-50, 226-07-66, 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційно-докумен-

тального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 
№ 10) до 15.00 18.11.2016 (включно).

конкурс відбудеться 24.11.2016 о 10.00 у рв фдму по Запорізькій об-
ласті за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

кіровоградська обЛасТь
IнформацIя 

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

залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
�  1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 

27,8 м2 на першому поверсі будівлі поштового зв’язку за адресою: Кіровоград-
ська обл., смт Новгородка, вул. Криворізька (Кірова), 14, що перебуває на балансі 
Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта». Найменування балансоутримувача: 
Кіровоградська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Кіровоградська обл., смт Новгородка, вул. Криворізька (Кірова), 14. Мета прове-
дення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса 
замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 13.10.2016 
тис. грн – 1,19663. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-
цю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2016. Пло-
ща земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: 
смт Новгородка, вул. Криворізька (Кірова), 14. Замовник робіт з оцінки – Регіональне 
відділення ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). 
Платник робіт з оцінки: ФОП Захаров Роман Юрійович (тел. (066) 141-50-39).

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною пло-
щею 24,79 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку за адресою: Кіровоград-
ська обл., м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 172, що перебувають на балансі державного 
навчального закладу «Професійно-технічне училище № 40 м. Новоукраїнка». Найме-
нування балансоутримувача: Державний навчальний заклад «Професійно-технічне 
училище № 40 м. Новоукраїнка». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська 
обл., м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 172. Мета проведення незалежної оцінки: про-
довження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Теле-
факс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: 
mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні акти-
ви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвес-
тицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 21.10.2016 тис. грн – 55,407. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2016. Площа земельної ділянки: 1 
014,10 м2. Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл., м. Ново-
українка, вул. Леніна, 172. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській 
області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Панасенко 
Ірина Олександрівна (тел. (050) 808-97-08).

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення фойє площею 18,36 м2 на 
другому поверсі навчального корпусу № 2 за адресою: м. Кіровоград, просп. Уні-
верситетський, 8, що перебуває на балансі Кіровоградського національного тех-
нічного університету. Найменування балансоутримувача: Кіровоградський націо-
нальний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кіровоград, 
просп. Універ ситетський, 8. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника 
конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засо-
би, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних акти-
вів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про 
які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 30.11.2016. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташу-
вання земельної ділянки: м. Кіровоград, просп. Університетський, 8. Замовник робіт 
з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). 
Платник робіт з оцінки: ФОП Сагун Андрій Олексійович (тел. (066) 517-63-53).

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля площею 2,0 м2 на першо-
му поверсі учбового корпусу № 4 за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, 

що перебуває на балансі Кіровоградського державного педагогічного університету 
ім. В. Винниченка. Найменування балансоутримувача: Кіровоградський державний 
педагогічний університет ім. В. Винниченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1. Мета проведення незалежної оцінки: продовжен-
ня дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс 
замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: 
mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак-
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт. 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій тис. грн – дані уточнюються. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2016. Площа земельної ді-
лянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, 
вул. Шевченка, 1. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області 
(25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Максимов Ан-
дрій Валерійович (тел. (095) 417-71-77).

� 5. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля площею 2,0 м2 на першому 
поверсі учбового корпусу № 2 за адресою: м. Кіровоград, вул. Велика Перм-
ська, 3, що перебуває на балансі Кіровоградського державного педагогічного уні-
верситету ім. В. Винниченка. Найменування балансоутримувача: Кіровоградський 
державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Кіровоград, вул. Велика Пермська, 3. Мета проведення незалежної оцін-
ки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-
38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника 
конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нема-
теріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт. 1 об’єкт. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій тис. грн – дані уточ-
нюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2016. Площа земельної 
ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, 
вул. Велика Пермська, 3. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській 
області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Мак-
симов Андрій Валерійович (тел. (095) 417-71-77).

�  6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 
89,0 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська 
обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 44б, що перебувають на балансі Управління 
Державної казначейської служби у Голованівському районі Кіровоградської області. 
Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби у 
Голованівському районі Кіровоградської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 44б. Мета проведення не-
залежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса 
замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій тис. грн – дані уточ-
нюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2016. Площа земельної 
ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: смт Голованівськ, 
вул. Соборна, 44б. Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Кіро-
воградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: 
ФОП Варинський Дмитро Олександрович (тел. (097) 877-14-03).

�  7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 
56,0 м2 на першому та другому поверхах адміністративної будівлі за адре-
сою: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 44б, що перебувають 
на балансі Управління Державної казначейської служби у Голованівському районі 
Кіровоградської області. Найменування балансоутримувача: Управління Державної 
казначейської служби у Голованівському районі Кіровоградської області. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 44б. 
Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон за-
мовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. 
Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій 
тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2016. 
Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: 
смт Голованівськ, вул. Соборна, 44б. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіро-
воградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: 
ФОП Марченко Валерій Васильович (тел. (096) 436-85-40).

Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, 
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта госпо-
дарювання, що проводив оцінку.

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

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

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

Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо по-
казників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у першому кварталі 
2016 р.» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт повідомля-
ємо, що максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися 
конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого 
майна (нежитлові приміщення), становить 1 725,40 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити пропо-
зиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт; 
строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення на адре-
су: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімн. 801 РВ ФДМУ по 
Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до 21.11.2016 
включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на 
оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, 
який подає заяву. Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.

конкурси відбудуться 25 листопада 2016 р. о 8.30 у рв фдму по кі-
ровоградській області за адресою: 25009, м. кіровоград, вул. глинки, 2, 
кімн. 708.

Луганська обЛасТь
інформація 

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

залучені до проведення оцінки об’єкта оренди
�  Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 

14,92 м2 на другому поверсі двоповерхової адміністративної будівлі (інв. 
№ 103.1.0001). Балансоутримувач: Станично-Луганське міжрайонне управління 
водного господарства. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди 
для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.10.2016. Платник: Харківська філія ПАТ «Укртелеком».

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

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

заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; 
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких 
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо вико-
нуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких 
робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до 
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми 
особистими підписами; інформацію про претендента за встановленою формую.

Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути за-
вірені належним чином.

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має 
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних 
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів 
нерухомого майна – не більше 5 днів).

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під-
твердних документів, що містяться в конверті.

конкурс відбудеться 25 листопада 2016 р. о 10.00 у рв фдму по Луган-
ській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. сєверодонецьк, бульв. 
дружби народів, 32а.

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

микоЛаївська обЛасТь
інформація 

рв фдму по миколаївській області про оголошення конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення  

незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.

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

оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

1 Нежитлові приміщення будівлі 
їдальні

52,4 м. Миколаїв, 
вул. Заводська, 25а

ДП «Миколаївський 
морський торговель-
ний порт»

31.10.16
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Продовження таблиці

оГоЛоШеннЯ Про нАмір ПереДАТИ ДерЖАВне мАЙно В оренДУ

 департамент орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а

ЗаПоріЗька обЛасТь
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою, грн

максимально можливий строк 
оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

02070849, Запорізький національний технічний університет, 
69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, тел. (061) 764-21-41

Частина нежитлового приміщення № 122 першого 
поверху п’ятиповерхової будівлі гуртожитку (літ. АА1)

– Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Морська (Мазіна), 55

4,0 17 976,00 2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює 
побутове обслуговування населення (пральня)

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

Луганська обЛасТь
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

1 Державна казначей-
ська служба України

37858396, Управління Державної казначейської служби України 
у Старобільському районі, тел. (066) 859-38-77

Нежитлове вбудоване приміщення на першому 
поверсі триповерхової будівлі (інв. № 10310047)

37858396.1.АААГБГ539 Луганська обл., м. Старо-
більськ, вул. Велика садова, 2

20,8 37 300,00  
станом на 31.08.2016

2 роки 364 дні Розміщення службового 
приміщення банку

2 Міністерство освіти 
і науки України

02540479, ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище», 
тел. (095) 329-16-21

Нежитлове вбудоване приміщення (кімн. 406) 
(інв. № 10320001)

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

36,6 68 900,00  
станом на 31.07.2016

2 роки 364 дні Розміщення офіса 

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

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

оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

2 Навіс 2 315,8 м. Миколаїв, 
вул. Заводська, 23/7

ДП «Миколаївський 
морський торговель-
ний порт»

31.10.16

3 Частина технічного поверху 
інженерно-лабораторного корпусу

13,6 м. Миколаїв, пров. 
Кобера, 21

ДП «НВКГ «Зоря»-
«Машпроект»

31.10.16

4 Нежитлові приміщення будівлі 16,4 м. Миколаїв, 
вул. Декабристів, 
41/18

Територіальне управ-
ління Державної 
судової адміністрації 
України в Миколаїв-
ській області

31.10.16

5 Нежитлові будівлі підсобного госпо-
дарства, а саме: адміністративна бу-
дівля; овочесховище; господарська 
будівля; склад № 1; склад № 2

46,3; 67,9; 
58,4; 48,2; 

44,6

Миколаївська обл., 
Вітовський р-н, 
с. Зелений Гай

ДП «НВКГ «Зоря» – 
«Машпроект»

31.10.16

6 Нежитлове приміщення адміністра-
тивної будівлі

40,0 Миколаївська обл., 
смт Березнегувате, 
вул. Піонерська, 34

Березнегуватське 
управління водного 
господарства

31.10.16

� 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

№ 
з/п

Назва об’єкта оцінки Площа, м2 Адреса об’єкта 
оцінки

Балансоутримувач

Да
та

 о
ці

нк
и

1 Частина холу першого поверху поліклініки 4,1 Миколаївська 
обл., м. Юж-
ноукраїнськ, 
вул. Миру, 3

ДЗ «СМСЧ 3 2 
МОЗ України»

30
.0

9.
16

2 Нежитлові вбудовані приміщення адміністра-
тивної будівлі

30,8 Миколаївська 
обл., м. Снігурів-
ка, вул. Суворо-
ва, 49

МД УДППЗ 
«Укрпошта»

31
.1

0.
16

3 Нежитлові приміщення третього поверху та під-
валу адміністративної будівлі

445,8 Миколаївська 
обл., м. Снігурів-
ка, вул. Суворо-
ва, 49

МД УДППЗ 
«Укрпошта»

31
.1

0.
16

4 Нежитлові приміщення будівлі блоку побутових 
приміщень (літ. 31А-3); будівля лабораторії 
аналізу руди (літ. 31Б-1); нежитлові приміщення 
вагоноперекидача (літ. 31В-1, Впд-4); нежитлові 
приміщення слюсарної дільниці з побутовими 
приміщеннями (літ. 31З-1); нежитлові приміщен-
ня будівлі гаража (літ. 31И-1); галерея підземна 
для КЛ-1 (літ. 31Л1); галерея для конвеєрної 
лінії КЛ-2 (літ. 31Л2); галерея для конвеєрної лінії 
КЛ-5 (літ. 31Л3, 31Л4); галерея для конвеєрної 
лінії КЛ-5 (літ. 31Л5); естакада для конвеєрної 
лінії КЛ-6 (літ. 31Л6); естакада галерея КЛ-4-1 
(літ. 31Л7); естакада галерея КЛ-3-2 з перехідною 
галереєю (літ. 31Л8, 31П8); естакада галерея 
КЛ-3-1 (літ. 31Л9); естакада галерея КЛ-3-2 
(літ. 31Л10); пересипна станція ПС-1 (літ. 31П1); 
пересипна станція ПС-2 (літ. 31П2); нежитлові 
приміщення пересипної станції ПС-3 (літ. 31П3); 
пересипна станція ПС-4 (літ. 31П4); нежитлові 
приміщення пересипної станції ПС-5 (літ. 31П5); 
приводна станція ПРС-2 (літ. 31П6); приводна 
станція ПРС-2 (літ. 31П7); ; склад руди та споруди 
(літ. 31ГІ-ІІ №№26,27); 87/100 часток нежитлової 
будівлі складу міндобрив (літ. А-1, 1А-6, 2А-6)

1 299,0; 
322,4; 
2028,5; 

23,6; 76,0; 
215,1; 400,6; 
391,6; 948,2; 

1578,9; 
503,0; 601,7; 

155,0; 
167,1; 227,3; 
214,8; 368,2; 
223,6; 510,6; 
125,9; 146,6; 

5 760,5; 
3 349,8

м. Миколаїв, 
вул. Заводська, 
23/31;
м. Миколаїв, 
вул. Заводська, 
23/13

ДП «Миколаїв-
ський морський 
торговельний 
порт»

30
.0

9.
16

5 Нежитлове приміщення в будівлі гаража малої 
механізації

203,8 м. Миколаїв, 
вул. Заводська, 
23/4

ДП «Миколаїв-
ський морський 
торговельний 
порт» 31

.1
0.

16

6 Складська площадка № 3; складська площадка 
№ 3а; складська площадка № 4а; складська 
площадка № 5; складська площадка № 6а; 
складська площадка№10а; складська площадка 
№ 15; складська площадка № 15а; складська 
площадка № 2а

2 500,0; 400,0; 
370,0; 1 470,0; 
455,0; 1 740,0; 
369,0; 225,0; 

715,0

м. Миколаїв, 
вул. Заводська, 
23/3;
м. Миколаїв, 
вул. Заводська, 
23/6

ДП «Миколаїв-
ський морський 
торговельний 
порт»

31
.1

0.
16

7 Нежитлові приміщення в адміністративно-
побутовому корпусі; нежитлові приміщення в 
будівлі гаража малої механізації; будівля складу 
палива; складська площадка № 4; складська 
площадка № 5а; складська площадка № 6; 
складська площадка № 7; складська площадка 
№ 7а; складська площадка № 8; складська пло-
щадка № 9; складська площадка № 10; склад-
ська площадка № 1; складська площадка № 1а; 
складська площадка № 2; складська площадка 
№ 11; складська площадка № 16; складська 
площадка № 17; складська площадка № 18; зер-
нові приямки № 19 та № 20

1 269,2; 570,2; 
83,3; 1 840,0; 

1 649,0; 
770,0; 2 390,0; 

1 900,0; 
710,0; 430,0; 

620,0; 1 500,0; 
3 780,0; 

2 525,0; 490,0; 
1 709,0; 900,0; 

2 976,0

м. Миколаїв, 
вул. Заводська, 
23/10;
м. Миколаїв, 
вул. Заводська, 
23/4;
м. Миколаїв, 
вул. Заводська, 
23/3;
м. Миколаїв, 
вул. Заводська, 
23/6

ДП «Миколаїв-
ський морський 
торговельний 
порт» 

31
.1

0.
16

8 Нежитлові приміщення адміністративно-
побутової будівлі

130,6 м. Миколаїв, 
вул. Громадян-
ський узвіз, 1/1

ДП «Миколаїв-
ський морський 
торговельний 
порт» 31

.1
0.

16

9 Нежитлові приміщення другого поверху № 47, 
48, 49, 50, 52, 53, 54 будівлі адміністративно-
побутового корпусу

116,9 м. Миколаїв, 
вул. Заводська, 
23/45

ДП «Миколаїв-
ський морський 
торговельний 
порт» 31

.1
0.

16

10 Нежитлові приміщення їдальні 135,6 м. Миколаїв, 
вул. Декабрис-
тів, 5

Управління Мініс-
терства внутріш-
ніх справ України 
в Миколаївській 
області

31
.1

0.
16

11 Місце на даху будівлі 17,0 м. Миколаїв, 
вул. Володар-
ського, 1 

Головне управ-
ління Державної 
служби з надзви-
чайних ситуацій 
у Миколаївській 
області

31
.1

0.
16

12 Місце на даху будівлі та місце біля будівлі 17,0 м. Миколаїв, 
вул. Привільна, 
136б 

Головне управ-
ління Державної 
служби з надзви-
чайних ситуацій 
у Миколаївській 
області

31
.1

0.
16

13 Місце на даху будівлі та нежитлове приміщення 9,3;
16,8

Миколаївська 
обл., м. Баштан-
ка, вул. Промис-
лова, 15 

7 ДПРЧ ГУ ДСНС 
України у Микола-
ївській області

31
.1

0.
16

14 Частина підвального приміщення навчального 
корпусу № 1 та частина холу першого поверху 
навчального корпусу № 2

3,0;
12,0

м. Миколаїв, 
вул. Ніколь-
ська, 24

Миколаївський 
національний уні-
верситет ім. В.О. 
Сухомлинського 30

.1
1.

16

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційно-
документального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській об-
ласті конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:

підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у 
календарних днях – не більше 5 днів), запечатаних в окремому конверті; документів 
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інфор-
мацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою 
(додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190) (далі – Положення).

До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за вста-

новленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів про наявність в 
оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково 
залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, 
виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяль-
ності; письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на 
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається пре-
тендентом (у разі необхідності); інформація про претендента за встановленою 
формою (додаток 4 до Положення).

Інформація про претендента складається відповідно до додатка 4 до Положен-
ня та містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт 
з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підпри-
ємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в 
Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у тру-
дових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з 
оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство 
у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).

конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації 
за адресою: м. миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, конференц-зал ре-
гіонального відділення.

Конкурсна документація подається до сектору організаційно-документального 
та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири ро-
бочих дні (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 
38. Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

одеська обЛасТь
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів державної власності
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1, 2, 22 в одноповерхо-

вій будівлі магазину «Промтоварний» (літ. а-а1) загальною площею 109,9 м2. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія «Одеське управління вій-
ськової торгівлі» Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Одеська обл., Комінтернівський р-н, смт Чорноморське, вул. Гвардійська, 36/50. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника кон-
курсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: 
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господа-
рювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові ін-
вестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки: листопад 2016 р. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк 
України» (код за ЄДРПОУ 9328601), тел.: 729-75-00, 729-75-08;

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 1-му поверсі інженер-
ного корпусу площею 108,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцін-
ки: Одеське державне конструкторське бюро кіно устаткування. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дальницька, 32/34. Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. 
Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо 
за групами): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки: листопад 2016 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПП 
«Виробничо-торговий центр «Тандем» (інд. код 37224220), тел. 721-64-90.

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення одноповерхової будівлі 
літ. «а» загальною площею 26,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта». Місцез-
находження об’єкта оцінки: Одеська обл., Великомихайлівський р-н, смт Велика 
Михайлівка, вул. Леніна, 113. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору орен-
ди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна 
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності 
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий 
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвес-
тицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо 
за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад 2016 р. Інфор-
мація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Новак Галина Георгіївна (інд. код 
2389210887), тел.: (097) 978-93-97, (096) 696-77-88.

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

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

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового 
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосе-
редньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи 
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 17.11.2016. 
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на 
участь у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

конкурс відбудеться 23.11.2016 об 11.00 у рв фдму по одеській об-
ласті (65012, м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, кімн. 503). Телефон 
для довідок (048) 731-50-39.

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.16 № 10-36-11307 (вх. РВ від 23.06.16 
№ 01103886) «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з оцінки 
майна у першому кварталі 2016 року»: «за результатами аналізу звітності, отри-
маної від регіональних відділень, Фонд інформує про середні значення ціни послуг 
з оцінки майна, що склалася у першому кварталі 2016 року за групами об’єктів: 
об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є од-
ним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, 
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40 
грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та споруд – 
3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 грн; цілісний майновий 
комплекс – 10 580,00 грн».

ПоЛТавська обЛасТь
інформація 

рв фдму по Полтавській області про оголошення конкурсів  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки майна

� 1. Назва об’єкта: їдальня площею 93,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: 
вул. Паркова (Жовтнева), 2б, с. Шушвалівка, Глобинський р-н, Полтавська обл. 
Балансоутримувач: ТОВ «Агро-Сула». Мета оцінки: визначення ринкової вартості 
з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2016. 
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних 
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по 
Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Агро-Сула».

� 2. Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень лабораторного кор-
пусу загальною площею 210,2 м2 та частина нежитлових приміщень (гараж) 
площею 216,0 м2 (розміщення офісних та гаражних приміщень). Місцезнахо-
дження об’єкта: вул. Кременчуцька, 6, с. Розсошенці, Полтавській р-н, Полтавська 
обл. Балансоутримувач: Полтавська експедиція по геофізичним дослідженням у 
свердловинах. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 
дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2016. Строк виконання робіт: 
5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання 

звіту). Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області. Плат-
ник виконаних робіт: ТОВ «Карпатигаз».

Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають 
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення); 
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповне-
ною інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та 
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки); 
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за 
наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту 
ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення).

Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і 

має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, пов’язаних з 
виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не ви-
значений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних пропозиціях пре-
тендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ.

За результатами аналізу звітності, проведеною Фондом державного майна Украї-
ни, регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: 
об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним 
об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та 
нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40 грн.

Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною 
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які 
перевищують зазначені, не будуть враховані.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської 
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області 
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) 
до 18.11.2016 включно.

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться 24.11.2016 
о 10.00 у рв фдму по Полтавській області за адресою: вул. небесної сотні 
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. робоча група 
перебуває за адресою: вул. небесної сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 
36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

сумська обЛасТь
інформація 

рв фдму по сумській області про оголошення конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності

� 1. Найменування об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення за-
гальною площею 39,9 м2 (балансоутримувач – Управління інформаційної діяль-
ності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Кузнечна, 2. Мета проведення 
незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна) – 31.10.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ 
ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Сумський обласний 
комітет молодіжних організацій.

� 2. Найменування об’єкта оцінки: частина замощення площею 9,0 м2 
(балансоутримувач – Сумський державний університет). Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. Мета проведення неза-
лежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 31.10.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській об-
ласті. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Яременко Ю. В.

� 3. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-
щею 2,0 м2 (балансоутримувач – Державний професійно-технічний навчальний 
заклад «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну»). Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Охтирська, 31. Мета проведення незалежної 
оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка май-
на) – 31.10.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. 
Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «Телесвіт».

� 4. Найменування об’єкта оцінки: ділянка даху площею 2,0 м2 (балансо-
утримувач – Управління Державної казначейської служби України у Великописа-
рівському районі Сумської області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська 
обл., смт Велика Писарівка, вул. Грайворонська, 15. Мета проведення незалежної 
оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
31.10.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Плат-
ник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «Полтаваінфоком».

� 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-
щею 667,5 м2 (балансоутримувач – Територіальне управління Державної судової 
адміністрації України в Сумській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сум-
ська обл., м. Глухів, вул. Спаська, 32. Мета проведення незалежної оцінки – пере-
дача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016. 
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з 
оцінки об’єкта – Березівська сільська рада.

� 6. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-
щею 32,34 м2 (балансоутримувач – Державний професійно-технічний навчальний 
заклад «Конотопський професійний ліцей»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Сумська обл., м. Конотоп, просп. Миру, 85. Мета проведення незалежної оцінки – 
продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 31.10.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській об-
ласті. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Мицай В. В.

�  7. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 
площею 122,8 м2 (балансоутримувач – Шосткинське управління Державної каз-
начейської служби України Сумської області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Сумська обл., м. Шостка, вул. Садовий бульвар, 15. Мета проведення незалежної 
оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка май-
на) – 31.10.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. 
Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «ДАСІК».

� 8. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 19,2 м2 
(балансоутримувач – Відділ Держгеокадастру в Ямпільському районі Сумської об-
ласті). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., смт Ямпіль, бульв. Ювілей-
ний, 4. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2016. Замовник робіт 
з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – 
Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру».

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

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сер-
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної 
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі».

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

Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровід-
ним листом.

Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному 
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції ви-
трат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних 
днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті 
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а 
також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву 
суб’єкта господарювання, який подає заяву.

Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки майна – 1 725,40 грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. 

Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
конкурс відбудеться 23 листопада 2016 року о 10.00 за адресою: 

м. суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 17 листопада 2016 року 

(включно).
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київська обЛасТь
інформація 

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

� Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина приміщення 
№ 2 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D» за адре-
сою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт.

Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 30.06.2016 ста-

новить 342 891,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення пункту організації паса-

жирських перевезень (офіс).
Орендна ставка: згідно з пунктом 9 додатка 2 до Методики розрахунку оренд-

ної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 18 %.

стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – червень 2016 
року становить 5 143,37 грн без урахування Пдв.

Строк оренди – 2 роки 11 місяців.
конкурс буде проведено 30.11.2016 об 11.00 за адресою: 01032,  

м. київ, вул. симона Петлюри, 15, рв фдму по київській області, реєстрація 
учасників проходитиме в кімн. 614.

Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання 

договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовнику 
оцінки (за наявності підтвердних документів).

5. Для забезпечення виконань зобов’язань зі сплати орендної плати перемо-
жець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання 
договору в розмірі не меншому, ніж потрійна запропонована ним сума місячної 
орендної плати до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвід-
ношенні, визначеному законодавством.

6. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського 

кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих 
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на 
базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.

Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання оголошених або встанов-

лених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім розміру 
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день про-
ведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса, телефон, e-mail);

відомості про претендента:
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представника 

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

для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу, та належним чи-
ном оформлену довіреність у випадку здійснення функцій представництва; заві-

рену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію 
декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної осо-
би – платника єдиного податку.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті 
з надписом «На конкурс» з відбитком печатки претендента. При цьому на конверті 
зазначаються: назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання до-
кументів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється за адресою: 01032, м. Київ, 
вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613, щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до 
16.45), крім вихідних днів.

Кінцевий термін приймання РВ ФДМУ по Київській області пропозицій від пре-
тендентів – 25.11.2016 включно.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі 
орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.

м. київ
інформація 

рв фдму по м. києву про проведення конкурсу з використанням 
відкритості пропонування розміру орендної плати  

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

тина нежитлового приміщення на 1-му поверсі будівлі харчоблоку загаль-
ною площею 5,0 м2 (реєстровий номер майна 08735882.2.свжЛак002), 
що перебуває на балансі Центрального госпіталю МВС України, за адресою: 
м. Київ, вул. Бердичівська, 1.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
31.05.2016 становить 75 290,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство внутріш-
ніх справ України.

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

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

13,94 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщення торговельного 
об’єкта з продажу продовольчих товарів, що не здійснює продаж товарів підак-
цизної групи (погодинне використання 20 годин на місяць); найбільший запро-
понований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта 
оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; 
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення 
та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватиза-
ції, суб оренди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; 
забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню 
і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами 
та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному 
стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормаль-
ного фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація 
переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди ви-
трат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності 
підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його 
виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропо-
нованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Дер-
жавного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з 
моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню 
в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з 

балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат 
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних 
послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати 
орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю 
копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на 
момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати 
узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; перемо-
жець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 
5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; у 
разі відмови від укладення або не підписання у встановлений термін договору орен-
ди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі 
подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 
50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.

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

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

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім 

розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу 
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

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

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

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чи-
ном оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; 
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого 
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;

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

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

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

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

конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, 
рв фдму по м. києву (кімн. 102).

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

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

оГоЛоШеннЯ Про ПроВеДеннЯ КонКУрСіВ нА ПрАВо оренДИ 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 незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України 

02546105, Новоодеський професійний аграрний ліцей, Миколаївська обл., 
м. Нова Одеса, вул. Леніна, 218, тел. (05167) 9-31-08

Замощення «Автодрому» – вул. Іпатенка, 3а, м. Нова 
Одеса, Миколаївська обл.

16 180,0 577 200,00 2 роки 11 місяців Навчальна підготовка водіїв транспортних 
засобів (подобове використання)

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, рв фдму по миколаївській області 
(6-й поверх, кімн. 37-38) 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 місцезнахо-
дження 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».

рівненська обЛасТь
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання

1 Міністерство осві-
ти і науки України

25950174, Технічний коледж НУВГП, 33027, м. Рівне, 
вул. Орлова, 35, тел. (0362) 28-18-85

Приміщення першого поверху 
навчального корпусу № 1 

02071116.12.РЖПЮЧО003 м. Рівне, 
вул. Орлова, 35

19,5 106 825,00 1 рік 15,0 м2 – розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, 
у навчальному закладі; 4,5 м2 – продаж поліграфічної продукції та канцтоварів

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

Харківська обЛасТь
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму по Харківській 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 місцезнахо-
дження

загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство енерге-
тики та вугільної про-
мисловості України

40336737, ДП «Державний науково-дослідний інститут орга-
нізації і механізації шахтного будівництва», 61045, м. Харків, 
вул. Отакара Яроша, 18, тел.: (057) 340-91-12, 340-12-23

Нежитлові приміщення цокольного поверху площею 1 021,2 м2; 1-го поверху площею 842,1 м2; 
частини 2-го поверху – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, VIII, IX площею 528,9 м2; 
3-го поверху площею 819,5 м2; 4-го поверху площею 1 006,1 м2; 5-го поверху площею 788,7 м2 в 
5-поверховому головному адміністративно-виробничому будинку, інв. № 4097, літ. Ж-5

40336737.1.ЛПАРТЕ009 м. Харків, 
вул. Отакара 
Яроша, 18

5 006,5 13 694 000,00 2 роки 11 місяців Розміщення офіса

2 Харківська обласна 
Державна адміні-
страція

04807811, ДП «Харківський будинок грамплатівок» Департа-
менту культури і туризму Харківської облдержадміністрації, 
61057, м. Харків, вул. Сумська, 25, тел. (057) 750-61-05

Нежитлове приміщення – комора № 100 у підвалі адміністративної будівлі ДП «Харківський На-
ціональний академічний театр опери та балету ім. Лисенка», інв. № 001

_ м. Харків, 
вул. Сум-
ська, 25

10,5 48 271,78 2 роки 6 місяців Розміщення офіса

3 Харківська обласна 
Державна адміні-
страція

04807811, ДП «Харківський будинок грамплатівок» Департа-
менту культури і туризму Харківської облдержадміністрації, 
61057, м. Харків, вул. Сумська, 25, тел. (057) 750-61-05

Нежитлове приміщення – комора № 105 у підвалі адміністративної будівлі ДП «Харківський На-
ціональний академічний театр опери та балету ім. Лисенка», інв. № 001

_ м. Харків, 
вул. Сум-
ська, 25

19,9 91 486,50 2 роки 6 місяців Розміщення ательє по ремонту інших побу-
тових виробів і предметів особистого вжитку 
(інше використання нерухомого майна)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону україни «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адре-
сою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, рв фдму по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Херсонська обЛасТь, арк та м. севасТоПоЛь
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму в Херсонській області, арк та м. севастополі про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п 

Назва органу 
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн*

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

05480298, Херсонський національний технічний університет, 73008, м. Херсон, 
Бериславське шосе, 24, тел. (0552) 32-69-10

Будівля – м. Херсон, вул. Миру, 
42

7,5 52 500,00 1 рік Продаж продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

2 Міністерство освіти 
і науки України

05480298, Херсонський національний технічний університет, 73008, м. Херсон, 
Бериславське шосе, 24, тел. (0552) 32-69-10

Частина нежитлового приміщення на другому 
поверсі навчального корпусу № 1 

05480298.1.ЖКСГАШ103 м. Херсон, Берислав-
ське шосе, 24

18,0 103 079,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта для реалізації кондитерських, 
мучних та кулінарних товарів, крім товарів підакцизної групи

3 Міністерство освіти 
і науки України

05480298, Херсонський національний технічний університет, 73008, м. Херсон, 
Бериславське шосе, 24, тел. (0552) 32-69-10

Частина нежитлового приміщення на першо-
му поверсі навчального корпусу № 2 

05480298.1.ЖКСГАШ017 м. Херсон, вул. І. Ку-
лика, 130

10,0 57 266,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта для реалізації кондитерських, 
мучних та кулінарних товарів, крім товарів підакцизної групи

4 Державна фіскаль-
на служба України

39292197, Державна фіскальна служба України, м. Київ-53, Львівська площа, 8, 
тел. (044) 272-51-59

Частина нежитлового приміщення на першо-
му поверсі адміністративної будівлі

39292197.314.АААДЕЕ315 м. Херсон, вул. І. Ку-
лика, 143а

7,1 52 057,00 2 роки 11 місяців Роздрібна торгівля продовольчими товарами

______________
* Орієнтовна вартість потенційних об’єктів оренди за даними моніторингу, який ведеться регіональним відділенням.

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. ушакова, 47, рв фдму в Херсонській області, арк та м. севастополі. Заяви 
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди від-
повідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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 мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

02070890, Київський національний університет технологій та дизай-
ну, 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, тел. 280-05-12

Нерухоме майно на першому поверсі 
навчального корпусу № 4

02070890.1.ДШФДХХ004 м. Київ, вул. Немиро-
вича-Данченка, 2 

11,5 172 400,00  
станом на 31.08.2016

2 роки 11 місяців Розміщення ксерокопіювальної техніки (3,0 м2); розміщення торговельного 
об’єкта з продажу канцтоварів, що призначається для навчальних закладів 
(7,5 м2); інша мета використання (фото на документи) (1,0 м2)

2 Міністерство освіти 
і науки України

02928433, Національний університет фізичного виховання і спорту 
України, вул. Фізкультури, 1, м. Київ, 03680, тел. (044) 227-54-52

Нерухоме майно у навчальному корпу-
сі № 2, цокольний 1-й поверх

– м. Київ, вул. Фізкуль-
тури, 1

388,4 6 773 720,00  
станом на 31.08.2016

2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у на-
вчальному закладі

3 Міністерство освіти 
і науки України

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

Нерухоме майно на першому поверсі 
будівлі гуртожитку № 4

02070921.1.БДЧАХЯ207 м. Київ, ул. Академіка 
Янгеля, 7

32,3 499 735,00  
станом на 30.06.2016

2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування 
населення (перукарня)

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


